
 81מתוך  1עמוד 

  תכנונם, אספקתם, התקנתם ותחזוקתם על גבי גגות נכסי העירייה בתל אביב יפו וולטאים-פוטו מתקנים רכישת - 1/2019מכרז 

 

 
 הרשות לפיתוח כלכלי

 יפו בע"מ –תל אביב 

 
 

 1/2019מכרז מס' 

 וולטאים-מתקנים פוטו רכישת

  התקנתם ,אספקתםתכנונם, 

 מתן שירותי תחזוקהו

 נכסי העירייהגגות  על גבי

  יפו-בתל אביב
  



 81מתוך  2עמוד 

  תכנונם, אספקתם, התקנתם ותחזוקתם על גבי גגות נכסי העירייה בתל אביב יפו וולטאים-פוטו מתקנים רכישת - 1/2019מכרז 

 

 תוכן העניינים:
 עמוד   

  חלק א'

 '3   כללי – פרק א 
  

 '7   תנאי המכרז - פרק ב 
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 :מכרזנספחים ל

 
 17       הצהרת המשתתף;  - מכרזל 1 נספח מס'
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 כללי     –פרק א' 
 

 כללי .1

( לקידום אנרגיה "רשות החשמל"כחלק מפעולות הרשות לשירותים ציבוריים חשמל )להלן:  1.1

מתחדשת במשק החשמל הישראלי, מאפשרת רשות החשמל לצרכני החשמל לייצר חשמל באמצעות 

 החשמל המיוצר"( ולמכור את וולטאיים-"מתקנים פוטוהלן: עיל ולוולטאיים )ל-מתקנים פוטו

מיום ים פית לגגות קטניה תער(, וזאת בהתאם להסדר"חח"י"לחברת החשמל לישראל )להלן: 

 .לייצור חשמל מבוזרע בנוג 22.3.2018

 לרכישה שלנת לקבל הצעות ימעוני"(, הרשותיפו בע"מ )להלן: " -וח כלכלי תל אביב הרשות לפית 1.2

גגות  גבי על MW 2 של בהספק והתקנתםאספקתם תכנונם,  על ידי הרשות, וולטאיים-מתקנים פוטו

 ההתקשרות לחוזה 1'ב בנספח תפורטהממתוך הרשימה  ,יפו אביב תל בעירציבור  מבניו/או ספר  בתי

שיותקנו  וולטאיים-הפוטו מתקניםה עבור וניקיון תיקון שירות, אחריות, תחזוקה שירותי ולמתן

וכן  ("הזוכה": להלן) זבמכר שיזכה המשתתף ידי על( "חדשיםה וולטאיים-פוטו"מתקנים  )להלן:

 תל בעיר ציבור מבני/או ו ספר בתי גגותגבי  עלנוספים המתוקנים  וולטאיים-פוטו מתקנים 28עבור 

 לחוזה ההתקשרות 2'בבנספח  המפורטים ("קיימיםה וולטאיים-פוטו"מתקנים  )להלן:יפו  אביב

 "ב כחלק ב' של המכרזהמצ, נספחיו עלההתקשרות  בחוזהכמפורט  הכל, "(הפרויקט: "ביחד )להלן

  .("ההתקשרות"חוזה או  "החוזה)להלן: "

 והתקנה תכנוןרכישה, אספקה  להוסיףשיקול דעתה הבלעדי,  לפי, חייבתתהא רשאית, אך לא  הרשות 1.3

שירותי  ומתן ,נוספים עירייה נכסי גגותגבי  על MW 2 עדשל  בהספקוולטאיים -של מתקנים פוטו

 לחוזה ההתקשרות 2.3כמפורט בסעיף  הנוספים החדשיםתחזוקה למתקנים 

תיקון  שירותאחריות, , תחזוקהלקבלן להעניק שירותי  להורות הרשות תהא רשאית, אך לא חייבת, 1.4

 ההתקשרות לחוזה 3'בבנספח  המפורטיםוולטאיים קיימים נוספים, -וניקיון גם לגבי מתקנים פוטו

 .לחוזה ההתקשרות 8.4כמפורט בסעיף 

 מובהרו/או חוזה ההתקשרות מהמפורט ביתר מסמכי המכרז מכלליות האמור לעיל ו/או מבלי לגרוע  1.5

 בזאת כדלקמן:

על גגות נכסי העירייה בהתאם למכרז נדרשת וולטאים אשר התקנתם -המתקנים הפוטו 1.5.1

מובילים  ac/dcסולארי, ממיר מתח, כבלי  מודולמערך של  , בין היתר,זה, כוללים

 מעמד, dc, מפסקי acותשתית , לוח חשמל ראשי והגנות  לכבלים, מערכת הארקה

, העומדים כולל מודם וסים ודיווח ניטור מערכת, ייצור מונהלוח ו, למודול קונסטרוקציה

נספח כ המצורף, ("מפרט"ה)להלן:  לחוזה' א נספחהמצורף כ מפרטבתנאים ובדרישות ה

  .המכרז למסמכי 9מס' 
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 ישא באחריות להשגת כלל האישורים הנדרשים לחיבור והפעלת המתקנים לרבות, הזוכה 1.5.2

על יספק ויתקין היתר הפעלה ממשרד האנרגיה, אישור חברת החשמל לשילוב המתקן ו

לייצור חשמל, יתקינם ויחברם לרשת  וולטאייםגגות נכסי העירייה מתקנים פוטו  גבי

החשמל הארצית, והכל בהתאם להסדרים וההנחיות מאת רשות החשמל, לכל דין 

וכמפורט במכרז זה. לאחר חיבורם לרשת החשמל, ימסור הזוכה את המתקנים הפוטו 

המותקנים ומחוברים לרשת החשמל הארצית לידי הרשות והכל כמפורט  טאייםוול

 . על נספחיו ,בחוזה

מתקנים , הן למתקנים תיקון וניקיוןאחריות, , תחזוקההזוכה יעניק לרשות שירותי  1.5.3

על  ,והכל כמפורט בחוזה קיימים וולטאיים-פוטווהן למתקנים  חדשים וולטאיים-פוטו

 .נספחיו

המכרז נשוא והשירותים יבצע את העבודות  הזוכהלפגוע מכלליות האמור לעיל,  מבלי 1.5.4

 יםדיווחהחוק התכנון והבניה ותקנותיו, כולל ל בהתאםפי כל דין, לרבות  עלוהחוזה 

)עבודות ומבנים לפני תחילת העבודות וכן בסיומם התכנון והבניה  תקנותע"פ  יםהנדרש

בהתאם ( וכן "תקנות תו"ב פטור מהיתר")להלן:  2014הפטורים מהיתר( התשע"ד 

או כל רשות אחרת בקשר רשות הכבאות העירייה  ,הנחיות רשות החשמל, חברת החשמלל

לתקנות תו"ב פטור מהיתר ו/או והחוזה לרבות בקשר המכרז נשוא והשירותים לעבודות 

  .לעבודות ללא היתר

חודשים עם  48לחוזה, תקופת החוזה הינה למשך  3לפגוע ובכפוף לאמור בסעיף  מבלי 1.5.5

חודשים  24של עד  אופציה של הרשות להאריך את ההתקשרות לתקופות הארכה נוספות

לחוזה  3, כמפורט בסעיף חודשים 72עלה על תלא  ההתקשרותכל תקופת  ובלבד שסך

 . ההתקשרות

 .חוזההעל פי תנאי נוסח ההתקשרות בין הרשות לבין הזוכה תהיה  1.6

האישורים וההיתרים  כל קבלתב מותנית ,םו/או חלק םכולחדשים,  וולטאיים-פוטומתקנים  הקמת 1.7

באישורו  וכמו ,םבאישור צורך שיהא וככל/או כל רשות נדרשת, אם ו ו/או חח"י העירייה הנדרשים

  .דיןשל תקציב מתאים בהתאם להוראות כל  ובקיומו

כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל,  שתתפיםבעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המ

בקשר עם לרבות  ו/או מי מטעמה בעניין זה הרשותוכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד 

העבודות ו/או ו/או דחיית תחילת ביצוע ו/או הזכייה במכרז ו/או ביטול החוזה ביטול המכרז 

, אם וככל שתידרש ו/או הרשויות אישורעקב אי קבלת  , כולם או חלקם,נשוא המכרז םשירותיה

  .מתאים אישור תקציבי

ביטויים  ד.מכוונת לנשים וגברים כאחהפניה מסמכי המכרז מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.  1.8

 המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

  לחוזה. 'א נספח' לי פרקכמפורט ב הכללתפוקה מינימלית בכל אחד מהמתקנים,  מתחייבהזוכה  1.9

באתר האינטרנט של הרשות חלק ג' למכרז, לנוחיות המשתתפים במכרז, הוכנה מצגת עם חומר עזר,  1.10

שאינם מחייבים להתרשמות בלבד בנתונים כללים  מדוברמובהר בזאת כי  להלן. 3.1בסעיף כאמור 

  "ל.הנ נתוניםבקשר עם  רשותמוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ההרשות והמשתתף  את
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 רכישת מסמכי המכרז .2

ית עתידים יקריפו בע"מ,  –את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב  2.1

 חדשים( שקלים מאות חמש)אלפיים  ₪ 2,500תמורת  07/10/2019 החל מיום תל אביב ,2בניין מס' 

הרשות  לפקודת, שישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, כולל מע"מ

  .ושלא יוחזרו בכל מקרה יפו בע"מ -תל אביב כלכלי לפיתוח 

על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי בשל תקופת החגים לא ניתן לרכוש את מסמכי המכרז 

 .21/10/2019ועד  8/10/2019בין התאריכים במשרדי הרשות 

  ,6497888-03בטלפון  עו"ד דנה שרגלללרשות, ניתן לפנות  לרכישת מסמכי המכרז לברורים בקשר 2.2

 .eda.co.il-dana@ta או בדואר אלקטרוני

 .15:00עד  9:00ה' בין השעות -ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בימים א' 2.3

 עיון במסמכי המכרז .3

באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו  במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום,ניתן לעיין  3.1

eda.co.il-www.ta  דנה שרגל עו"דבמשרדי הרשות בכתובת שלעיל בתיאום מראש עם או                     

 רשת לצורך השתתפות במכרז.עם זאת, מובהר כי רכישת מסמכי המכרז נד. 03-6497888טל. 

מידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז זה הלאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל  3.2

את הצעתו  במכרז להגישמתבקש המשתתף ורכש את מסמכי המכרז, מילוי ההתחייבויות על פיו, על ו

ם על ידי המוסמכים מיחתו ם, כשהלפרק ב' למכרז 11.6שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיף 

 , הכל כמפורט בפרק ב' למכרז.בכל עמוד ועמודבמכרז, כדין מטעם המשתתף 

 והבהרות שאלות הבהרה .4

הבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או בקשות לושאלות  4.1

ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה 

 .12:00בשעה  28/10/2019 ליוםבלבד, וזאת עד  בכתב ,המכרז מסמכיאך ורק מרוכשי 

 הן, לעיל 4.1 , עד המועד הנזכר בסעיף לעו"ד דנה שרגל, שותלרת השאלות וההבהרות יש להפנות א 4.2

           לכתובת הדואר האלקטרוניפתוח והן באמצעות קובץ וורד  (PDFמסמך חתום )בפורמט  באמצעות

eda.co.il-dana@ta.  באחריות  .1/2019מכרז מס' עם על גבי הפניות יש לציין כי הפנייה הינה בקשר

 .המשתתף לוודא את הגעת הפנייה

ו/או  ,שנשאלו לותאהש כל בצירוף בלבד רוכשי המכרזלכל תינתנה בכתב בלבד הרשות תשובות  4.3

  .תמציתן )וללא פירוט בדבר זהות הפונה( והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

הסר ספק יובהר, כי מי שלא ירכוש את מסמכי המכרז לא יוכל להגיש שאלות למכרז ולא  למען

  המכרז. רוכשיתישלחנה אליו התשובות לשאלות שנשאלו ע"י 

mailto:dana@ta-eda.co.il
http://www.ta-eda.co.il/
mailto:dana@ta-eda.co.il
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/או ומכל מין וסוג שהוא, המכרז, תיקונים במסמכי /או רשאית, בכל עת, להכניס שינויים ו רשותה 4.4

לשלוח למשתתפים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים 

. הבהרהבתשובה לשאלות  וביןביוזמתה במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין 

רוכשי השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של 

  .כי המכרזמסמ

לפגוע באמור לעיל, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועדים  מבלי 4.5

 הנקובים במכרז זה, לרבות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

ת התשובות ו/או ההבהרות ו/או השינויים ו/או התיקונים בכתב באמצעות דואר תמסור א הרשות 4.6

. לא תישמע כל מסמכי המכרז  רוכשי יעל יד לרשותם יימסרו אלקטרוני ו/או פקסימיליה שפרטיה

 .אלקטרוני או מספר פקסימיליה נכון דוארמטעמו  הנציגטענה ממשתתף אם לא נמסר על ידי 

צרף להצעותיהם את הודעות הרשות ו/או תשובותיה לשאלות ההבהרה לבמכרז  שתתפיםעל המ 4.7

 כשהן חתומות על ידי מורשי החתימה של המשתתף.

. משתתף לא רשות, יחייבו את העל ידי הרשות מסרו בכתבירק שינויים ותיקונים שמובהר בזאת כי  4.8

 בהצעתו על תשובות שניתנו לו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתבהסתמך יהיה רשאי לטעון כי 

 ושינתנאחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים  םאינהרשות ו/או מי מטעמה  .ועל ידי הרשות

למשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי הרשות ו/או מי מטעמה( שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן 

 .ו/או הבהרות בכתב מענה בכתב לשאלות הבהרה

 מועד ומקום הגשת ההצעות .5

 (."הקובע מועדה")להלן:  בדיוק 12:00בשעה  17/11/2019ביום  הואהמועד האחרון להגשת ההצעות  5.1

לפרק ב' למכרז יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר  11את כל מסמכי המכרז הנקובים בסעיף  5.2

הנמצאת במשרדי הרשות לפיתוח  1להגיש ידנית לתיבת המכרזים מס' ויחד עם מסמכי המכרז 

לא יאוחר  יפו,-אביב תל ,היקומה שני 2קריית עתידים, בניין מס'  יפו בע"מ –כלכלי תל אביב 

בלבד, ללא שם המשתתף או  1/2019 מס' מכרזעל גבי המעטפה הסגורה יש לציין  .הקובע מועדהמ

 כל ציון נוסף.

לא תתקבל. משלוח  הקובעתוגש לאחר המועד ו/או הקובע שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד הצעה  5.3

 ההצעה.גרום לפסילת יתקבל ויההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא 
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 תנאי המכרז -פרק ב' 
 

 תנאים כלליים .6

, או  הנמוכה ביותר ו/או ההצעה המשוקללת ביותר הנמוכהמתחייבת לקבל את ההצעה  רשותאין ה 6.1

 כל הצעה שהיא.

ומבלי לגרוע . כמו כן לביצוע ההתקשרות רשותאין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של ה 6.2

, המכרזרשאית לבטל את רשות תהיה ה ,ו/או הדין מסמכי מכרז זהמכל זכות אחרת העומדת לה לפי 

לא  מכרזולזוכה ו/או למשתתפים האחרים ב, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עתומכל סיבה שהיא, 

 ן זה.יתהיה כל טענה, או תביעה בעני

הכרוכות ברכישת מסמכי המכרז, בהגשת ההצעה למכרז ובהכנת , שהוא כל ההוצאות מכל מין וסוג 6.3

 לו בשום מקרה. ווחזריולא במכרז על המשתתף  וחוליהמכרז מסמכי 

שייכות במסמכי המכרז  שהואזכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג  6.4

כלשהו אלא לצורך הגשת  שימוש מסמכי המכרזבאינם רשאים לעשות במכרז לרשות. המשתתפים 

 ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם הרשות.

ם בתנאיאת כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו להגיש  ,משתתף במכרזעל ה 6.5

  .ובתנאים המפורטים במכרז להלן הלןל המפורטים המקדמיים

"ב המצ משתתףתצהיר להוכחת ניסיון הלעיל, על המשתתף במכרז להגיש  6.5מבלי לפגוע בסעיף   6.6

 אישוריםלהלן וכן לצרף  7בסעיף  יםהמפורט המקדמיים בתנאים, להוכחת עמידותו למכרז 3כנספח 

 .והמלצות נוספים

השנים האחרונות,  5 -בנוסף על המשתתף לציין במסגרת תצהיר הניסיון את כל השירותים שביצע ב

 יפו.-יפו או עבור תאגידים של עיריית תל אביב-ככל שביצע, עבור עיריית תל אביב

 :)למעט שותפות( תאגידבמקרה שהמשתתף הוא  6.7

 .הלןל 7לעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט בסעיף תאגיד העל  6.7.1

על מנהליו המוסמכים של המשתתף לחתום על ההצעה. עם ההצעה יש להמציא פרוטוקול  6.7.2

ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של -מאושר, על

לחייב  מוסמכיםו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה  התאגיד

  בשמו.ולהגיש הצעות מחייבות  תאגידהבחתימתם את 

יצורף תדפיס מרשם חברות, המפרט תצורף תעודת התאגדות של המשתתף וכן, להצעה  6.7.3

וכן רשימת השעבודים  , הבעלויות בומשתתףמהו הון המניות המונפק והנפרע של ה

 .למועד הקובע , נכון למועד הסמוךהחלים עליו

 במקרה שהמשתתף הוא שותפות רשומה: 6.8

לעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט  בשותפות השותפות, או על כל אחד מהשותפיםעל  6.8.1

 .הלןל 7בסעיף 
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נדרשת חתימה של כל אחד  כןו על ההצעה לחתום המשתתףשל  המוסמכים מנהליו על 6.8.2

 6.7.2בסעיף  כאמור פרוטוקולעם ההצעה יש להמציא . ההצעה על במשתתףמהשותפים 

 .לעיל

, השותפויותיצורף תדפיס מרשם וכן,  .תצורף תעודת התאגדות של השותפותלהצעה  6.8.3

נכון למועד  וכן, רשימת השעבודים על השותפות, יהם השותפים בשותפותמ המפרט

 .למועד הקובעהסמוך 

  ידי שותפות שאינה רשומה.-תותר, לרבות הגשת הצעות עלהגשת הצעות במשותף לא  6.9

 . יסוד"הליכי שהינו "תאגיד ב במכרז ממשתתףהצעה  כלתקבל לא רשות ה 6.10

 :תנאים מקדמיים .7

ופריסתו על פני נכסים עירוניים שונים ברחבי תל אביב יפו ועל מנת  היקפומורכבות הפרויקט,  בשל

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל של המתקנים  להבטיח תפוקה אופטימלית

 :התנאים המפורטים להלן בכל, הקובעהעומדים, במועד 

של  ותחזוקה התקנה, תכנון, שעיסוקו העיקרי כיום הוא פעיל קבלן הואהקובע  במועד המשתתף 7.1

  .וולטאיים-מתקנים פוטו

הקבלני  הסיווגיובהר כי לפחות.  1א191בתוקף לסיווג  סיווג קבלני בעלהוא  במועד הקובע המשתתף 7.2

  עצמו. שתתףהמ מאתיהיה 

לפחות  של והפעלההתקנה  אספקה, תכנון ,ראשי כקבלןביצע,  המשתתף 2014-2019 השנים במהלך 7.3

, לפחות מתקןכל ל( kWpוואט מותקן ) קילו 50 - כשל  בהיקף ,שונים וולטאיים-פוטו מתקנים 25

  . בישראל לרשת החשמל יםהמחובר

אך ורק מתקנים שהתקנתם  מובהר בזאת, כי לצורך עמידת המשתתף בתנאי זה יילקחו בחשבון

  .תעריפיות / מונה נטוהסדרות ע"פ  הארציתהושלמה, הם חוברו לרשת החשמל 

-של מתקנים פוטו והפעלה באספקה והתקנה ,ראשי כקבלן, לפרט בהצעתו את נסיונו המשתתףעל 

מועד ההתקנה, גודל המערכת, אופי הפרוייקט, וולטאיים תוך ציון שם המזמין, מיקום המתקנים, 

מועד חיבור לחח"י, משך ההתקנה וכל פרט אחר הנדרש לדעתו לצורך קבלת מידע על נסיון 

למסמכי  3כנספח המצ"ב התצהיר  בנוסח בטבלההמתקנים המשתתף לפרט את  על. המשתתף

 .המכרז

וולטאי אשר הותקן וחובר לגג מבנה -מתקן פוטו"מתקן" הינו להלן,  7.4וסעיף זה  7.3לצורך סעיף 

 בודד.

-מתקנים פוטו 25לפחות  תחזוקה של ,ראשי כקבלןהמשתתף ביצע,  2014-2019 השנים ךבמהל 7.4

( לכל מתקן kWpקילו וואט מותקן ) 50 -בהיקף של כ , חודשים לפחות 12 למשך שוניםוולטאיים 

 בישראל. לרשת החשמל יםהמחוברלפחות, 

רציפה של  פעילות לניטור לרבותלשירות ותחזוקת מתקנים,  מחלקה ייעודיתהמשתתף מחזיק  7.5

 .חריגות ותקלות במתקניםעל  בקרה וקבלת התראות כוללוולטאיים -פוטומתקנים 
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תפקידו היחיד  - "ייעודי" ;במשרה מלאה גוף או לפחות עובד אחד "מחלקה", זה לצורך סעיף

 .במשתתף

 . PVניסיון במערכות  שנות 3לפחות, בעל מנוסה אחד חשמלאי המשתתף מעסיק במשרה מלאה  7.6

הינו  פוטווולטאייםתחזוקה של מתקנים או  הנובע מהתקנה שתתףההכנסות השנתי של המ מחזור 7.7

 . 2018-ו 2017 כל אחת מהשניםב, "ממע כולל לאמיליון שקלים חדשים,  חמישהלפחות 

עד הקובע, לא תלויה כנגד המשתתף הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של במו 7.8

או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המשתתף להמשיך ולהתקיים  "כעסק חי",המשתתף 

 "כעסק חי". 

   היאשל המשתתף  קסימליתהצעת המחיר המוולטאיים חדשים, -בגין הקמת מתקנים פוטו 7.9

, שיותקן על ידי הקבלן הזוכה על גג קילוואט 1של  אחת יחידהבגין כל  לא כולל מע"מ ₪ 4,000

 עלה(. משתתף אשר הצעת המחיר שלו ת"להתקנה קסימום"הצעת מחיר המנכסי העירייה )להלן: 

 .הצעתו תיפסל, להתקנה קסימוםעל הצעת מחיר המ

וולטאיים החדשים והן -, הן מתקנים פוטווולטאיים-פוטו למתקנים תחזוקה שירותי מתן בגין 7.10

לשנה  ₪ 70-לא תפחת משל המשתתף  לתחזוקההצעת המחיר וולטאיים הקיימים, -מתקנים פוטו

 מלא כולל מע" לשנה  ₪ 90קילוואט מותקן ולא תעלה על  1לא כולל מע"מ בגין כל יחידה אחת של 

(. משתתף אשר "לתחזוקההצעת מחיר טווח ")להלן:  מותקן אטוקילו 1של  אחת יחידה כלבגין 

 .הצעתו תיפסל, הלתחזוקהצעת מחיר או תפחת מטווח  עלההצעת המחיר שלו ת

 שקלים אלף מאה) ₪ 100,000 ל( על סך ש"הערבות"המשתתף המציא ערבות בנקאית )להלן:  7.11

קיום תנאי מסמכי ו להבטחת ההצעהיפו בע"מ,  –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב לפקודת  (חדשים

  .למסמכי המכרז 5כנספח בנוסח המצ"ב ו להלן 10 בסעיף לאמור בהתאם המכרז,

בעל אישורים כדין בהתאם לחוק עסקאות  הרשום בישראל כדין והינותאגיד הינו במכרז המשתתף  7.12

 . 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

  תוקף ההצעה .8

  .18/03/2020יום הצעת המשתתף תהיה בתוקף עד  8.1

תוקף הארכת לרבות בדרך של  18/05/2020 תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה רשותה 8.2

  להלן. 10.3בסעיף  בהתאם לאמורערבות 

 בות להצעהמחוי .9

כל משתתף במכרז יגיש, יחד עם מסמכי המכרז, טופס הצהרה בו הוא מאשר כי קרא ובחן בחינה  9.1

 עתו בהתאם לכך.זהירה את כל מסמכי המכרז וכי הגיש את הצ

 למכרז. 1 מס' כנספחההצהרה תינתן על גבי טופס הצהרת המשתתף המצורף  9.2

  ערבות למכרז .10

בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת של כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית,  10.1

במכרז וחתימתו על  צעתולהבטחת ה ,ועל פי האמור להלן לעיל 7.11כמפורט בסעיף בנק ישראלי 

 .רשותה ל ידיהחוזה במועד שיקבע לכך ע
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 מס' כנספח, המצורף המכרז וסכומה יהיו על פי נוסח טופס כתב ערבותהמכרז, תנאיה נוסח ערבות  10.2

 למכרז. 5

 עד יוםלהאריך את תוקפה חייב יהיה . המשתתף 18/03/2020עד יום  יהיההמכרז תוקף ערבות  10.3

 בהתאם. מכרזהניתנה דרישה כאמור, יוארך תוקף ערבות  הרשות.על פי דרישת . 18/05/2020

כנדרש לעיל, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו כלל  מכרזהערבות את שלא יצרף  מכרזמשתתף ב 10.4

 והיא תפסל.

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף  בכפוף לכל דין, ,מובהר בזאת כי 10.5

הערבות נעשה פגם שנפל בנוסח פגם בנוסח הערבות, וזאת אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי ה

 ים.משתתפכדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין ה ובתום לב וכי אין ב

תהא רשאית להציג את הערבות  רשותכל דין, המכרז זה ו/או לפי רשות י לגרוע מכל זכות של המבל 10.6

לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל הבנקאית 

נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר  שתתףמקום שבו המ

ידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק ו/או חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון מ לרשות

 .התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז להגשת ההצעות ו/או שלא עמד במלוא

( יום ממועד 14) שצירף תוך ארבעה עשר מכרזהתוחזר לו ערבות  -שהצעתו לא זכתה  מכרזמשתתף ב 10.7

 .זוכהעם ה ההתקשרות חוזהעל  רשותחתימת ה

ערבות המכרז של הזוכה תוחזר לו כנגד המצאת חוזה ההתקשרות החתום וכל המסמכים אותם יש 

 להמציא יחד עם חוזה ההתקשרות החתום כנדרש, לרבות ערבות ואישורי ביטוח.

לרשות  הזוכה ימציא ובהר בזאת כי אם לאמ מזכויות הרשות לפי המכרז ו/או הדין,מבלי לגרוע  10.8

יש מכרז זה, בצירוף כל המסמכים אותם הוראות , כשהוא חתום על פי חוזה ההתקשרותאת 

תהא  ,רשותי הל ידבמועד שייקבע ע ,ערבות ואישורי ביטוחלהמציא יחד עם החוזה החתום, לרבות 

ולפעול כאמור הפקיד לטובתה הזוכה שהמכרז ערבות הרשאית, בין היתר, לחלט את  רשותה

 להלן. 13 בסעיפים

 אופן הגשת ההצעות .11

המיועדים  על גבי הטפסים, בשפה העברית ,כל משתתף במכרז, יגיש את מסמכי המכרז על נספחיו 11.1

 בשפה אנגלית במידת הצורך.  הגישלמפרטים טכניים של רכיבי המתקן ניתן לכך. 

מובהר בזאת, כי כל אימת שעל המשתתף במכרז למלא פרטים כאלה ואחרים בנספחי המכרז ואין  11.2

המקום שהוקצה עבורם מספיק, רשאי הוא לצרף מסמך נילווה חתום ומאומת, בנוסח נספחי 

 .המכרז, אשר יפרט את הפרטים הדרושים

 ., ללא צירוף מע"משקלים חדשיםינקב בטופס ההצעה הכספית המחיר ב 11.3

 .המכרז מספר את רק אלא שמו את המעטפה גבי על יציין לא המשתתף 11.4

 הקובע, לכתובת הבאה: המועדעד  ,במסירה ידניתיגיש את הצעתו המשתתף במכרז  11.5

 1תיבת המכרזים מס' 
 הרשות הנמצאת במשרדי

 קריית עתידים, 2קומה , 2בניין מס' 
 תל אביב
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( כשכל "מסמכי המכרז"הצעת המשתתף במכרז תכלול את כל המסמכים הבאים )להלן ולעיל:  11.6

 , על פי הוראות מכרז זה:בכל עמוד ועמוד פרטיהם ממולאים והם חתומים

  ;הזמנה זו להציע הצעות 11.6.1

 ;למכרז 1כנספח מס' מסמך הצהרת המשתתף במכרז, המצורף  11.6.2

 .למכרז 2' מסכנספח הצהרה על מעמד משפטי, המצורף  מסמך 11.6.3

, לרבות כל המסמכים, למכרז 3 מס' כנספח המצורף, המשתתףלהוכחת ניסיון  תצהיר 11.6.4

 .האישורים והאסמכתאות שיש לצרף לתצהיר זה לצורך הוכחת האמור בו

 ;למכרז 4מס'  כנספח, המצורף ההצעה הכספית טופס 11.6.5

, המצורף כנספח א' המפרטוולטאים בדרישות -לשם הוכחת עמידת המתקנים הפוטו 11.6.6

למפרט  ג פרקלצרף להצעתו את המסמכים והפרטים הנדרשים ב המשתתףעל לחוזה, 

ביחס  כמו גם קטלוג ומפרטים טכניים של היצרן , נספח א' לחוזה ההתקשרות,הטכני

וולטאים שהתקנתם מוצעת במסגרת המכרז. קטלוגים ומסמכים אלה -למתקנים הפוטו

 ת בכל התנאים והדרישות המפורטות במפרט הטכני.נדרשים לפרט את עמידת המערכ

לפי תקנות רישום קבלני לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג של המשתתף תעודת רישום  11.6.7

 .1988-קבלנים רשומים(, התשמ"ח

 למכרז; 5' מסכנספח ערבות המכרז, המצורף בנוסח טופס כתב בנקאית ערבות  11.6.8

תצהיר לפי  וכן 1976 –אישורים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  11.6.9

 ;למכרז 6' מס כנספח , המצורף1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

למכרז וכן מכתב  7מס' כנספח הכספי של המשתתף המצורף תצהיר להוכחת המחזור  11.6.10

 נלווה של רו"ח כנדרש בנספח זה;

 ;למכרז 8מס' כנספח אישור רו"ח לגבי הערת "עסק חי" המצורף  11.6.11

 .למכרז 9כנספח מס' ונספחיו המצורפים ההתקשרות חוזה  11.6.12

 ;רכישת מסמכי המכרזבדבר קבלה  11.6.13

 ידיו/או מסמכי הבהרות, ככל שישלחו על  חתום ע"י המשתתף קובץ שאלות ותשובות 11.6.14

 ;הרשות

 השותפויותתדפיס רשם החברות/רשם ו התאגדות תעודתפרוטוקול זכויות חתימה,  11.6.15

 לעיל. 6.8.3 -ו 6.7.3 בסעיפיםכמפורט 

 12.14אישור ותצהיר בקשר להיות עסק בשליטת אישה כמפורט בסעיף  -ככל שרלוונטי  11.6.16

 הלן;ל

 ;בתוכה יש להגיש את כל מסמכי המכרז "1/2019 מס' מכרז"מעטפה עליה רשום  11.6.17

הוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם י המשתתף הצעת במסגרת שהוגש מסמך וכל המכרז מסמכי 11.7

 .רשותבין הזוכה במכרז לבין ה
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 בדיקת ההצעותבחינת ו .12

. אי מילוי אחת או יותר מכרזלדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי ה מכרזעל המשתתף ב 12.1

 מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

במסמך  כל שינוי או תוספת שייעשוו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או אי הגשת הצעת מחיר  12.2

, בין על ידי תוספת ביחס אליהם כל הסתייגותחוזה, או ה, לרבות בתנאי מכרזכלשהו ממסמכי ה

 וההחלטה לגרום לפסילת ההצעה יםעלולבגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

 .הרשות של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה זה בעניין

 תפתח.תתקבל ולא וגש לאחר המועד הקובע, לא תש ההצע 12.3

תנאיה או בשל חוסר  בשל לא להתחשב כלל בהצעה בלתי סבירה , לפי שיקול דעתה,רשאית רשותה 12.4

המשתתף כלל  אםמונע הערכת ההצעה כדבעי ו/או  רשותהתייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת ה

 .בהצעתו פרטים מטעים, או שיש בהם כדי להטעות, או השמיט פרטים שהיה עליו לכלול בהצעתו

תפצל  לא הרשותלעיל, מובהר בזאת כי  12.4/או בסעיף ו 12.2לפגוע מכלליות האמור בסעיף  מבלי 12.5

תתפים ולא תחלק את ביצוע השירותים ו/או חלקם בין מספר זוכים. במכרז בין מספר מש הזכיהאת 

 לרבות, אשר יגיש הצעה חלקית מציעהשירותים לפי מכרז זה יבוצעו על ידי המציע הזוכה בלבד.  כל

 .תיפסל הצעתותחזוקה של המתקנים, הבגין  רקו/או המתקנים  שלהתקנה ו אספקה בגיןרק 

, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא הרשותההצעות תיבדקנה על ידי  12.6

 לנכון.

, מתבקש המשתתף למלא את הצעתו 4 מס' נספחה הכספית של המשתתף, הצעבמסגרת טופס  12.7

 . והן בגין שירותי התחזוקה החדשים וולטאיים-הפוטו המתקניםהן בגין  הכספית לרשות

דרישות ותנאי המכרז, ישוקללו לפי נוסחת ההצעות הכספיות של המשתתפים העומדות בכל 

  :השקלול המפורטת להלן

X –  אטקילוו 1בגין כל יחידה אחת של  לא כולל מע"מ, של המשתתף,הצעת המחיר ,

 הזוכה על גג נכסי העירייה. הקבלן ידי על שיותקן

Y -  1בגין כל יחידה אחת של  לא כולל מע"מ, של המשתתף, לתחזוקההצעת המחיר 

 .לשנה אטקילוו

 .Y  *24,000 קילוואט + X  *2000המשוקלל של המשתתף =  המחיר

השלמת  ו/או חלקם אחד המשתתפים כל, מהבלעדי דעתה שיקול לפירשאית לדרוש,  רשותה 12.8

 נוספים מסמכיםמסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או 

 ,המקדמיים םבכל הקשור לניסיונו וליכולתו ו/או להוכחת עמידתו בתנאי לרבות, הבהרות/או ו

לרבות באמצעות פגישות הבהרה במשרדי הרשות ו/או במשרדי המשתתף, והכל על פי שיקול דעתה 

ם בתנאי עמידתו לרבותעל מנת לבחון את המשתתף במכרז ואת הצעתו, ו, ההמלא רצונה ולשביעות

לבקש הבהרות ו/או מידע כאמור מכל צד שלישי לרבות מן הגורמים . כן רשאית הרשות המקדמיים

ההבהרות וההשלמות כאמור לעיל, תימסרנה על ידי המשתתף  שפורטו על ידי המשתתף במכרז.

 .במכרז לרשות תוך פרק הזמן שייקבע על ידי הרשות ויהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המשתתף במכרז
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ו/או עם מי  הרשותסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם ל 12.9

 התהא רשאית שלא לבחור הצעה אם לדעת רשותמטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל. ה

 אינו משתף פעולה באופן מלא.  המשתתף

רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בין היתר, את הידע המקצועי, היכולת הכספית וטיב  הרשות 12.10

וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע, את  ו, את אמינותשתתףשל המ /השירותיםהעבודה

סיונו של ינ אתעם המשתתף בעבר וכן ו/או של תאגיד עירוני  עירייתה של/או ו רשותניסיונה של ה

 רשות, המהאמורמבלי לגרוע .  /מתן שירותים קודמים דומים, כולם או חלקם בעבודות שתתףהמ

שהצעתו היא הטובה שתתף נשוא מכרז זה למ /עבודותשירותיםתהייה רשאית שלא למסור את ה

או במידה שמדובר בתאגיד,  ,המשתתףעם  הרשותהרע של ניסיונה וזאת, בין היתר, עקב  ביותר,

 .עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמוהרע  ניסיונהעקב 

שהצעתו היא  למשתתףנשוא מכרז זה  השירותים/עבודות שלא למסור את הרשותכן תהיה רשאית 

הטובה ביותר, וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי 

גופים ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם יפו ו/או תאגידים עירוניים ו/או  –עיריית תל אביב ל

 .דים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמוהיחיהנו תאגיד, עם  שהמשתתףובמקרה  שתתףהמ

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הרשימה המפורטת לעיל מובאת כדוגמא לשיקולים אפשריים 

בלבד, ואינה מהווה רשימה סגורה. אין באמור ברשימה זו כדי לפגוע בשיקולים אחרים ו/או נוספים 

 שהרשות תהא רשאית להתחשב בהם.

אינה מתחייבת לברר פרטים אודות המשתתף והיא רשאית לעשות כן, ו/או מי מטעמה,  הרשות, 12.11

 .במידה שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי

הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר  עלשומרת  רשותה ,לכל דין בכפוף 12.12

. כמו כן, שותהראינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכול לפי שיקול דעת 

, כלל שאין בהם לדעתה כדי ן טעות סופר או טעות טכנית בהצעההרשות רשאית למחול או לתק

 .לפגוע בעקרון השוויון, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי

  זהות כספיותהצעות  הגשת 12.13

במקרה שבו הוגשו על ידי שני משתתפים או יותר הצעות מחיר זהות, המהוות את ההצעה הזולה 

ביותר, ובכפוף לכך שמדובר בהצעה סבירה לדעת הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי אז תהא 

הזוכה במכרז על פי אחת מהדרכים הבאות, הכל לפי שיקול דעתה  ההצעהרשאית הרשות לבחור את 

 הבלעדי:

 המשתתף  ניסיון פי על בחירה 12.13.1

 סמךניסיון המשתתף ועל את ההצעה הזוכה על פי  לבחור, חייבת לא אךרשאית,  הרשות

לפגוע בסעיף  מבליספק מובהר, כי  הסרהמלצות שקיבלה הרשות אודות המשתתף. למען 

 שקלולבדרך זו כדי להביא ל הזוכה ההצעה את לבחור הרשות בהחלטת איןלעיל,  12.10

המשתתף והמלצותיו  ניסיון בדיקתכל ההצעות.  של המחיר הצעות לביןאיכותי  מרכיב

ביחס למשתתפים שהציעו הצעות מחיר זהות  תתבצעהכרעה בדבר זהות הזוכה  לצורך

הסר ספק, הרשות אינה מחויבת  למעןוהצעות אלו מהוות את ההצעה הזולה ביותר. 

האחרת  בדרךלפי סעיף זה והיא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול  לפעול

  .זה בסעיףהמפורטת 
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 הגרלה 12.13.2

בעלי ההצעות שתתפים המ ןלבחור את ההצעה הזוכה מבי , אך לא חייבת,רשאית רשותה

 המהוות את ההצעה הזולה ביותר על פי הגרלה שתיערך על ידה. השוותהכספיות 

מובהר בזאת כי במקרה בו יש לבחור באותה מידה בשתי הצעות על פי הוראות מכרז זה, ואחת מן  12.14

ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תבחר ההצעה של העסק בשליטת אישה ובלבד שצורף לה, 

ת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא בע

ב לחוק חובת 2כהגדרתם בסעיף  –משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" 

 .1992-המכרזים, התשנ"ב

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .13

 .מכרזההצעה הזוכה בועדת המכרזים של הרשות תקבע את  13.1

 .ת הועדהההחלטהודעה בכתב על  מכרזהרשות תמסור לכל משתתף שהגיש הצעה ב 13.2

 , בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה כתוצאהחוזה ההתקשרותבין הזוכה לבין הרשות ייחתם  13.3

 .מהליכי המכרז בהתאם לאמור במכרז זה ו/או הדין

חוזה על הלרשות את  לחתימה, ימציא הזוכה ההתקשרות ( ימי עסקים מקבלת חוזה5תוך חמישה ) 13.4

, מכרזם על ידו, בצירוף כל המסמכים שעליו להגיש לרשות, בעקבות זכייתו במיחתו םנספחיו כשה

 .ואישורי ביטוח ערבות לרבות

עמד הזוכה בהתחייבויותיו, תהא רשאית הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו  לא 13.5

או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו. ביטלה הרשות את זכיית המשתתף בשל אי 

עמידתו בהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית לחלט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש את הערבות 

 תתף במסגרת מכרז זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה. הבנקאית שהגיש המש

ובעצם הגשת הצעתו הוא מוותר  רשותשזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי ה למשתתף 13.6

 בקשר עם ביטול זכייתו ו/או חילוט הערבות כאמור. רשותעל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ה

לגרוע מן האמור, ביטלה הרשות את זכיית המשתתף בשל אי עמידתו בתנאי הצעתו, תהא  מבלי 13.7

רשאית הרשות להכריז על המשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר המשתתף שזכייתו בוטלה כעל 

מבלי לפגוע  .על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט הכלהמשתתף הזוכה או לבטל את המכרז, 

שות תהא רשאית גם להתנות את הזכייה של המשתתף שהצעתו דורגה מכלליות האמור לעיל, הר

 לאלה התנאים/או ו המחירים/הפחתת בהשוואת, בוטלהבמקום שלאחר הצעת המשתתף שזכייתו 

למשתתף שהצעתו דורגה לאחר הצעת המשתתף שזכייתו . בוטלה שזכייתו המשתתף של ההצעה של

ו תביעה שעניינה ביטול המכרז תחת הכרזת הצעתו בוטלה אין ולא תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/א

/או ו המחירים הפחתת/או ו בהשוואת זכייתו את תתנה הרשות אם/או ו כהצעה הזוכה במכרז

 .לעיל כאמור התנאים

, לא לקבל הצעה של משתתף במכרז, או לבטל את רשאית רשותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ה 13.8

 באים: השל משתתף במכרז כהצעה הזוכה במכרז, גם במקרים  הצעהההכרזה על 

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  זוכההוכחות, להנחת דעתה, כי ה רשותיש בידי ה 13.8.1

 ה במכרז.ימענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי
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 או דורון, מענק למתן בקשר אישום כתב מניותיו מבעלי מי כנגד או הזוכה כנגד תלוי 13.8.2

 .וסוג מין מכל כלשהי הנאה טובת

לא  זוכהשניתנה במכרז אינה נכונה, או שה זוכהכי הצהרה כלשהי של ה רשותהתברר ל 13.8.3

, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה רשותעובדה מהותית אשר, לדעת הרשות גילה ל

 אשר, התרחש אירוע ידולמועד חתימת החוזה על  עד, או שלאחר הגשת הצעתו ובמכרז

המשתתף במכרז, לרבות הזוכה, למלא  מצדקיומו משום חשש להיעדר אפשרות יש ב

 .אחר כל התחייבויותיו על פי החוזה

בו/הם כדי  יש הרשותאשר לדעת , כולם או חלקם, זוכהנכסי העל  /יםעיקול /והוטל 13.8.4

 /יםוהעיקולעבודות במסגרת המכרז, שירותים/להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את ה

 .הטלתו/םממועד  ימים 14לחלוטין תוך  /וא הוסרל /יםהאמור

כונס נכסים זמני או קבוע נאמן או מנהל מיוחד או , כולם או חלקם, זוכהונה לנכסי המ 13.8.5

 .ממועד קביעתו יום 14והמינוי כאמור, לא בוטל תוך  או מפרק זמני או קבוע

רשות ה זוכה ללא הסכמה מראש ובכתב שלה מניות שלבוצעה העברת כי  רשותהתברר ל 13.8.6

 .ו/או הזוכה העביר את זכויותיו

, יותר אובמקרה שמשתתף, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת,  13.9

מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי 

לפעול על פי שיקול דעתה התחייבויותיו בהתאם להצעה, הרשות תהא זכאית במקרה כגון זה 

המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר ככל שתמצא לנכון. כן תהא הרשות רשאית לחלט 

ו/או את ערבות החוזה, כולה לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום ערבות  המכרזאת ערבות 

ר לעיל, כדי לגרוע חשב לקניינה הגמור והמוחלט של הרשות. אין באמויו/או ערבות החוזה, י המכרז

 או לפגוע, בזכות מזכויותיה של הרשות, לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

מובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על חוזה ההתקשרות לא יהיה כל  13.10

 חוזה בר תוקף בין הצדדים. 

 תנאים כלליים .14

 דין חל 14.1

מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין, הליך זה כפוף לדיני 

 ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות. שתתפיםוהמ

 תניית שיפוט 14.2

 יפו.-כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל אביב

 עיון 14.3

את במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידיה במסגרת מכרז זה משום סוד הרשות מודיעה בז

מסחרי או סוד מקצועי של המשתתפים במכרז, ובהתאם בכוונתה להעמיד לעיון המשתתפים 

 שלושיםשהצעתם לא זכתה במכרז ואשר יבקשו זאת מן הרשות בכתב במהלך תקופה שלא תעלה על 

המכרז, את החלטת ועדת המכרזים ואת ההצעה של המשתתף  ימים ממועד ההודעה על תוצאות (30)

 אשר יוכרז כזוכה במכרז.
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לציין הסבור כי הצעתו מכילה סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי שאין לגלותו  שתתףעל המיחד עם זאת, 

בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בה והמהווים, לדעתו, מידע 

ובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי ביחס לנתונים ו/או מסמכים כאמור . מכאמור סודי

 רשות.נתון ל

 דרישות ביטוח 14.4

שיזכה במכרז.  שתתףלקיום ביטוחים על ידי המ רשותרישות הדופנית למים משתתפשומת לב הת

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. 

 לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח.

 הצעה בודדת 14.5

, או הנשלט במשתתףרשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט שתתף כל מ

הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של על ידו, או 

או  או בגוף מקביל של תאגיד אחר התאגידשל  מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית 50%-למעלה מ

 .בתאגיד מהדירקטורים 50%-הזכות למנות יותר מ

 .לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטייםכאמור לעיל, 

 

 בכבוד רב,

 
 , מנכ"לעידו שמיר          

 יפו בע"מ –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב 
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 1נספח מס' 

 הצהרת המשתתף במכרז 
 01/2019מכרז מס' 

 לכבוד
 יפו בע"מ –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב 

 
 פרטי המכרז:

על  שירותי תחזוקהמתן והתקנתם  ,אספקתם תכנונם, וולטאים-מתקנים פוטורכישת   שם המכרז:

   ;בתל אביב יפוגגות נכסי העירייה  גבי

 ;1/2019  :מכרזמספר ה
 

מצהירים ומתחייבים בזה  ,אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז

 כדלקמן:

למדנו, הבנו והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי המכרז אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי  .1

 ,שלהם הסביבה תנאי, המתקנים יותקנו בהם האתרים את ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז,

את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על  בדקנו

הנדרש ביחס למסמכי המכרז, המכרז, וכן קיבלנו את כל הייעוץ המקצועי  מושא /השירותיםביצוע העבודה

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי כי  הדרישות התנאים והנסיבות לרבות יעוץ משפטי להגשת הצעתנו,

המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות 

 כאמור.

ים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרש .2

לבצע את  ו תבחר כהצעה הזוכה,נהצעתככל ש ,הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו

 ההתקשרות בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו.

 אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .3

אנו מגישים למכרז הצעה אחת בלבד וכי האמור בסעיף זה חל גם על מי ששולט  אנו מצהירים בזה, כי .4

בתאגיד המשתתף במכרז שפרטיו מפורטות להלן, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט 

פה הכללית מזכויות ההצבעה באסי 50%-גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ

 מהדירקטורים במשתתף. 50%-או בגוף מקביל של המשתתף או הזכות למנות יותר מ

או לתקופה  18/03/2020 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד יום .5

להארכת  ידוע לנו, כי דרישה על פי דרישת הרשות כאמור במסמכי המכרז. 18/05/2020עד יום של נוספת, 

 , תהווה דרישה להארכת תוקף הצעת המשתתף במכרז.מכרזבערבות המכרז ובהתאם לאמור 

 .ובסכום הנקובים במסמכי המכרז בנוסחבתוקף מכרז להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות  .6

חוזה על נספחיו, נמציא ה( ימי עסקים מיום קבלת 5אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך חמישה ) .7

על נספחיו כשהם חתומים על ידינו, לרבות כל המסמכים אותם אנו נדרשים להמציא ההתקשרות את חוזה 

 אישורי ביטוח.והחוזה על פי המכרז, כולל ערבות 
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, שצרפנו למכרז, כולה המכרזאם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת ערבות  .8

תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש וזאת, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינכם זכאים על או מקצתה, 

 דין.הפי המכרז ו/או 

כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,  מצהיריםאנו  .9

ין או הסכם לחתימתנו על כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל ד

 הצעה זו.

 נו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.א .10

 

_______________________________ 

 חתימת וחותמת המשתתף במכרז 

 פרטי המשתתף במכרז:

 _________________________  שם המשתתף:

 _________________________  :תאגיד מס'

 _________________________   כתובת:

 _________________________   טלפון:

 _________________________ :דואר אלקטרוני

 _________________________  :פקסימיליה

 _________________________  שם איש קשר:
 
 

 עו"ד  אישור
 

                           ____________ ת.ז. ___________ _____מאשר בזאת כי ___________________ אני הח"מ, עו"ד 
ם מטע____________ ת.ז. ______________ אשר חתמו על הצהרת המשתתף הינם מוסמכים לחתום -ו

וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי המשתתף, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז ולהסמיך  המשתתף
 המשתתף הנ"ל.את הנ"ל לחתום על הצהרת 

 
_______________________________ 

 , עו"ד
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  תכנונם, אספקתם, התקנתם ותחזוקתם על גבי גגות נכסי העירייה בתל אביב יפו וולטאים-פוטו מתקנים רכישת - 1/2019מכרז 

  2נספח מס' 

           הצהרה על מעמד משפטי

 על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן:

 ב. פרטים כלליים    א. מעמד משפטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמות בעלי זכות החתימה  ג.

 

 

 

 

 

 

 )במקרה של שותפות רשומה(ד. שמות השותפים 

 

 

 דוגמת חותמת 

 
 
 
 
 
 
 

 אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו
 על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.  

 
 _______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי 
             _______________      _________________ 

 חותמת               חתימה תאריך 

 

 
 

 
  

חברה 

 )יש למלא טבלאות ב, ג(

עמותה 

 )יש למלא טבלאות ב, ג(

 שיתופיתאגודה 

 )יש למלא טבלאות ב, ג(

שותפות רשומה 

 )יש למלא טבלאות ב, ג, ד(

 

 ______________________________________________   שם:

 לשם המשתתף( /שותפויות/עמותות)יש לצרף תדפיס מרשם החברות

 __________________________    כתובת

 _________________    טלפון

 _________________  מורשהמספר עוסק 

 _________________ /מס' השותפותמספר החברה

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 



 81מתוך  20עמוד 
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  3נספח מס' 

 סיון המשתתף ילהוכחת נ תצהיר

 (למכרז 'ב בפרק 7.6עד  7.3 , 7.1 סעיפיםעל פי דרישות  לרבות)

כי  אני הח"מ, ____________________________ מס' זיהוי _____________________, לאחר שהוזהרתי,

  כדלקמן: בזה/ה מצהיראהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, לא אעשה כן,  אםעלי לומר את האמת וכי 

מטעם  ומוסמך (המשתתף""____________ ב ____________________ ) בתפקידמכהן  אני .1

 .1/2019כחלק מהצעתו במסגרת מכרז מס' תצהיר זה  ליתןהמשתתף 

 של תחזוקה ו התקנה, תכנון הוא כיום העיקרי שעיסוקו, פעיל קבלן הינו הקובע במועד המשתתף .2

 וולטאיים.-פוטו מתקנים

של לפחות  אספקה התקנה והפעלה, תכנון, ראשי כקבלן, המשתתף ביצע, 2014-2019 השנים במהלך .3

, לפחות מתקן לכל( kWpוואט מותקן ) קילו 50 - כ של בהיקף, שונים וולטאיים-פוטו מתקנים 25

  ן:שלהל הפירוט פי על לרשת החשמל בישראל יםהמחובר

 הותקן וחובר לגג מבנה בודד. וולטאי אשר-מתקן פוטוהינו  "מתקן"זה  לצורך סעיף

מובהר בזאת, כי לצורך עמידת המשתתף בתנאי זה יילקחו בחשבון אך ורק מתקנים שהתקנתם 

 .הושלמה, הם חוברו לרשת החשמל הארצית ע"פ הסדרות תעריפיות / מונה נטו

 :1פרוייקט מס' 

 מיקום העבודה:

 :המתקניםמספר 

 :)תחילה וסיום( מועד הביצוע

 חיבור לחח"י: /כיתאריך

  תיאור כללי של העבודה:
 
 
 
 
 

  שם כתובת דוא"לוטלפון  הערות
 המזמין    

 מנהל הפרוייקט    

 :ממליצים    
  שם תפקיד כתובת ודוא"ל טלפון  הערות

     

     

     

 :ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרוייקט הערות
 
 
 
 

 :המערכת( של kWpהיקף הספק )בקילו וואט מותקן 

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: משך ביצוע הפרוייקט בפועל:

 יש לצרף אישורים מתאימים, המלצות בכתב ואישור המזמין/הלקוח על פרטי העבודה הערה:
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  תכנונם, אספקתם, התקנתם ותחזוקתם על גבי גגות נכסי העירייה בתל אביב יפו וולטאים-פוטו מתקנים רכישת - 1/2019מכרז 

 

 :2פרוייקט מס' 

 מיקום העבודה:

 :מתקניםמספר ה

 :)תחילה וסיום( מועד הביצוע

 חיבור לחח"י: /כיתאריך

 תיאור כללי של העבודה:
 
 
 
 
 

  שם כתובת דוא"לטלפון ו הערות
 המזמין    

 מנהל הפרוייקט    

 :ממליצים    
 שם תפקיד כתובת דוא"לטלפון ו הערות

     

     

     

 :ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרוייקט הערות
 
 
 
 

 :המערכת( של kWpהיקף הספק )בקילו וואט מותקן 

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: משך ביצוע הפרוייקט בפועל:

 יש לצרף אישורים מתאימים, המלצות בכתב ואישור המזמין/הלקוח על פרטי העבודה הערה:

 

 
 :3פרוייקט מס' 

 מיקום העבודה:

 :מתקניםמספר ה

 :)תחילה וסיום( מועד הביצוע

 חיבור לחח"י: /כיתאריך

 תיאור כללי של העבודה:
 
 
 
 
 

  שם כתובת דוא"לטלפון ו הערות
 המזמין    

 מנהל הפרוייקט    

 :ממליצים    
 שם תפקיד כתובת ודוא"לטלפון  הערות
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 :ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרוייקט הערות
 
 
 
 

 :המערכת( של kWpהיקף הספק )בקילו וואט מותקן 

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: משך ביצוע הפרוייקט בפועל:

 יש לצרף אישורים מתאימים, המלצות בכתב ואישור המזמין/הלקוח על פרטי העבודה הערה:

 

 

 :4פרוייקט מס' 

 מיקום העבודה:

 :מתקניםמספר ה

 :)תחילה וסיום( מועד הביצוע

 חיבור לחח"י: /כיתאריך

 תיאור כללי של העבודה:
 
 
 
 
 

  שם כתובת דוא"לטלפון ו הערות
 המזמין    

 מנהל הפרוייקט    

 :ממליצים    
 שם תפקיד כתובת דוא"לטלפון ו הערות

     

     

     

 :ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרוייקט הערות
 
 
 
 

 :המערכת( של kWpהיקף הספק )בקילו וואט מותקן 

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: משך ביצוע הפרוייקט בפועל:

 יש לצרף אישורים מתאימים, המלצות בכתב ואישור המזמין/הלקוח על פרטי העבודה הערה:

 

 

 :5פרוייקט מס' 

 מיקום העבודה:

 :מתקניםמספר ה

 :)תחילה וסיום( מועד הביצוע

 חיבור לחח"י: /כיתאריך

 תיאור כללי של העבודה:
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  שם כתובת דוא"לטלפון ו הערות
 המזמין    

 מנהל הפרוייקט    

 :ממליצים    
 שם תפקיד כתובת דוא"לטלפון ו הערות

     

     

     

 :ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרוייקט הערות
 
 
 
 

 :המערכת( של kWpהיקף הספק )בקילו וואט מותקן 

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: משך ביצוע הפרוייקט בפועל:

 יש לצרף אישורים מתאימים, המלצות בכתב ואישור המזמין/הלקוח על פרטי העבודה הערה:

 

 פרויקטים על מנת להוכיח עמידתו בתנאי הסף, 5-משתתף שברצונו ו/או עליו להציג יותר מ  *
 ולצרף עוד טבלאות בנוסח שלעיל, ובלבד שכל פרויקט יוצג בטבלה נפרדת.למלא  עליו

 

-מתקנים פוטו 25לפחות  תחזוקה של ,ראשי כקבלן, ביצעהמשתתף  2014-2019 השנים במהלך .4

( לכל מתקן kWp) מותקן וואט קילו 50 - כ של בהיקף, חודשי לפחות 12למשך  שוניםוולטאיים 

 בישראל. לרשת החשמל יםהמחוברלפחות, 

 וולטאי אשר הותקן וחובר לגג מבנה בודד.-מתקן פוטוהינו  "מתקן"זה  צורך סעיףל

 :1פרוייקט מס' 

 מיקום העבודה:

 מספר המתקנים:

 :)תחילה וסיום( מועד הביצוע

  תיאור כללי של העבודה:
 
 
 
 
 

  שם כתובת דוא"לטלפון ו הערות
 המזמין    

 מנהל הפרוייקט    

 :ממליצים    
  שם תפקיד כתובת דוא"לטלפון ו הערות

     

     

     

 :ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרוייקט הערות
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 :המערכת( של kWpהיקף הספק )בקילו וואט מותקן 

 בחוזה לביצוע הפרוייקט:זמן שהוקצב  משך ביצוע הפרוייקט בפועל:

 יש לצרף אישורים מתאימים, המלצות בכתב ואישור המזמין/הלקוח על פרטי העבודה הערה:

 

 :2פרוייקט מס' 

 מיקום העבודה:

 מספר המתקנים:

 :)תחילה וסיום( מועד הביצוע

 תיאור כללי של העבודה:
 
 
 
 
 

  שם כתובת דוא"לטלפון ו הערות
 המזמין    

 הפרוייקטמנהל     

 :ממליצים    
 שם תפקיד כתובת דוא"לטלפון ו הערות

     

     

     

 :ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרוייקט הערות
 
 
 
 

 :המערכת( של kWpהיקף הספק )בקילו וואט מותקן 

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: משך ביצוע הפרוייקט בפועל:

 אישורים מתאימים, המלצות בכתב ואישור המזמין/הלקוח על פרטי העבודה יש לצרף הערה:

 

 
 :3פרוייקט מס' 

 מיקום העבודה:

 מספר המתקנים:

 :)תחילה וסיום( מועד הביצוע

 תיאור כללי של העבודה:
 
 
 
 
 

  שם כתובת דוא"לטלפון ו הערות
 המזמין    

 מנהל הפרוייקט    

 :ממליצים    
 שם תפקיד כתובת דוא"לוטלפון  הערות
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  תכנונם, אספקתם, התקנתם ותחזוקתם על גבי גגות נכסי העירייה בתל אביב יפו וולטאים-פוטו מתקנים רכישת - 1/2019מכרז 

     

 :ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרוייקט הערות
 
 
 
 

 :המערכת( של kWpהיקף הספק )בקילו וואט מותקן 

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: משך ביצוע הפרוייקט בפועל:

 המזמין/הלקוח על פרטי העבודה יש לצרף אישורים מתאימים, המלצות בכתב ואישור הערה:

 

 

 :4פרוייקט מס' 

 מיקום העבודה:

 מספר המתקנים:

 :)תחילה וסיום( מועד הביצוע

 תיאור כללי של העבודה:
 
 
 
 
 

  שם כתובת דוא"לטלפון ו הערות
 המזמין    

 מנהל הפרוייקט    

 :ממליצים    
 שם תפקיד כתובת דוא"לטלפון ו הערות

     

     

     

 :ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרוייקט הערות
 
 
 
 

 :המערכת( של kWpהיקף הספק )בקילו וואט מותקן 

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: משך ביצוע הפרוייקט בפועל:

 יש לצרף אישורים מתאימים, המלצות בכתב ואישור המזמין/הלקוח על פרטי העבודה הערה:

 

 

 :5פרוייקט מס' 

 מיקום העבודה:

 מספר המתקנים:

 :)תחילה וסיום( מועד הביצוע

 תיאור כללי של העבודה:
 
 
 
 
 

  שם כתובת דוא"לטלפון ו הערות
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 המזמין    

 מנהל הפרוייקט    

 :ממליצים    
 שם תפקיד כתובת דוא"לטלפון ו הערות

     

     

     

 :ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרוייקט הערות
 
 
 
 

 :המערכת( של kWpהיקף הספק )בקילו וואט מותקן 

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט: משך ביצוע הפרוייקט בפועל:

 יש לצרף אישורים מתאימים, המלצות בכתב ואישור המזמין/הלקוח על פרטי העבודה הערה:

 

 פרויקטים על מנת להוכיח עמידתו בתנאי הסף, 5-ו/או עליו להציג יותר מ משתתף שברצונו  *
 ולצרף עוד טבלאות בנוסח שלעיל, ובלבד שכל פרויקט יוצג בטבלה נפרדת.למלא  עליו

 

של  רציפה לניטור פעילות, לרבות מחלקה ייעודית לשירות ותחזוקת מתקניםהמשתתף מחזיק  .5

 .חריגות ותקלות במתקניםעל  בקרה וקבלת התראות כוללוולטאיים -פוטומתקנים 

תפקידו היחיד  - "ייעודי"גוף או לפחות עובד אחד במשרה מלאה  "מחלקה", זה לצורך סעיף

 בחברה.

 : ______________ ת.ז. ______________.עובדהשם * 

 : ______________ ת.ז. ______________.עובדהשם    

 ת.ז. ______________.: ______________ עובדהשם  

 .הלקוחות שמקבלים חודשיים לדוחות דוגמא* יש לצרף 

 . PVניסיון במערכות  שנות 3מעסיק במשרה מלאה חשמלאי מנוסה אחד לפחות, בעל  המשתתף .6

 שם החשמלאי: ______________ ת.ז. ______________. 

    החשמלאי. השתתף בהם פרוייקטים רשימת לצרף וכן חשמלאי/רישיון הסמכה תעודתש לצרף י *

 

שיועסקו על ידי המשתתף בפרוייקט הינם  בעלי המקצועמבלי לפגוע מהוראות חוזה ההתקשרות על נספחיו, 

  כמפורט להלן:

 ותק ת.ז./ח.פ שם פרטי ומשפחה/שם התאגיד תפקיד

    קונסטרוקטור מהנדס

    יועץ איטום
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    חשמל מהנדס

    ממונה בטיחות

מפרט , לרבות בחוזה ההתקשרות ודרישות המפורטות במסמכי המכרזעל כל אחד מבעלי המקצוע לעיל לעמוד ב* 

  .לחוזה ההתקשרותא' נספח  להתקנת המתקנים

 בהם פרוייקטים רשימת לצרף וכן אחד מבעלי המקצוע לעילרלוונטי לכל /רישיון הסמכה תעודת* יש לצרף 

  .השתתף

 

ו/או  רשותוכן מסכים שהזה  3המפורטים בנספח והנתונים הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים לגבי הפרויקטים 

.זה 3המפורט בנספח ונתון וכן תערוך בירור ביחס לכל פרויקט  תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"למי מטעמה 

  

 .אמתלעיל, שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  זה

 

 

             
        ___________________ 

 חתימת המצהיר               

 :"ד עו אישור

 
בפני הופיע/ה  ____________ביום כי  ,בזה /תמאשר, עו"ד _______________, אני הח"מ

כי הינו/הינה מורשה חתימה  לי זיהוי ______________, אשר הוכח' מס ___________________
הקבועים  לעונשים הצפוי/ היהיהיה/תאת האמת וכי  לומר/ה ושהזהרתי אותו/ה כי עלי ולאחרב___________, 

 עליה בפני.  ם/מהדלעיל וחת ו/הנכונות הצהרתאת  /ה, אישר/תעשה כןיעשהבחוק אם לא 
 
 

________________________ 

 עו"ד חתימת וחותמת
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  4נספח מס' 

 הצעת המשתתף

כן ולרשת החשמל ומסירתם לרשות,  חיבורם, וולטאים-פוטו, התקנת מתקנים לאספקההצעתנו הכספית  .1

 ההתקשרות חוזהמכרז, לל בהתאםבנוגע לאספקה והתקנת המתקנים  נוכל התחייבויותיביצוע בעבור 

 :הינה הםנספחילו

)להלן:  העירייה נכסי גג על ידינו על שיותקןאט וקילו 1גין כל ב, לא כולל מע"מש"ח,  ______________ 

  (."וולטאים החדשים-בגין המתקנים הפוטו התמורה"

 אבנילחוזה לרבות  13 לסעיףלנו בהתאם  תשולםהחדשים  וולטאיים-הפוטו המתקנים בגין התמורה 

  .לחוזה 13.3בסעיף  הנקוביםהדרך 

  פוטומתקנים  התקנת, תכנון, לאספקה קסימליתהמחיר המ זה הצעתמובהר ומודגש בזאת, כי במכרז-

בנוגע  הקבלן כל התחייבויותביצוע בעבור כן ו לרשות ומסירתם החשמל לרשת חיבורם, וולטאים

 ארבעת אלפיםש"ח ) 4,000הינה  הםנספחילוחוזה מכרז, לל בהתאם לאספקה והתקנת המתקנים

על גג נכסי  הקבלן שיותקן על ידי קילווואט 1 יחידה אחת של כלבגין  ,לא כולל מע"מ  שקלים חדשים(,

 (. "להתקנה קסימום"הצעת מחיר המ)להלן: העירייה 

 .הצעתו תיפסל, להתקנה קסימוםהצעת מחיר המעלה על משתתף אשר הצעת המחיר שלו ת

 כסכום המצרפי של המודולים המחוברים לממיר  יחושבחישוב התמורה  לצורךכי הספק ההתקנה  יובהר

  .הפרויקט מנהל לאישור בכפוף, 30% על יעלה שלא ממירים העמסתיחס  יותר(. DC)הספק 

במלואן ובמועדן בנוגע לשירותי  נו,ולביצוע כל התחייבויותי לביצוע שירותי התחזוקההצעתנו הכספית  .2

 :הינה הםנספחילו שרותההתק חוזהמכרז, לל בהתאםהתחזוקה, 

בגין שירותי  התמורה")להלן:  מותקןאט וקילו 1בגין כל , לא כולל מע"מ, לשנה ₪ ______________ 

  .("התחזוקה

  לחוזה 13.4בסעיף כאמור לחוזה לרבות  13תשולם לנו בהתאם לסעיף  שירותי התחזוקההתמורה בגין.  

 וולטאיים החדשים והן מתקנים -וולטאיים, הן מתקנים פוטו-פוטו למתקנים תחזוקה שירותי מתן בגין

לשנה לא כולל מע"מ  ₪ 70-לא תפחת משל המשתתף  לתחזוקהוולטאיים הקיימים, הצעת המחיר -פוטו

 אחת יחידה כללשנה לא כולל מע"מ בגין  ₪ 90קילוואט מותקן ולא תעלה על  1ה אחת של בגין כל יחיד

או  עלה(. משתתף אשר הצעת המחיר שלו ת"לתחזוקההצעת מחיר טווח ")להלן:  מותקן קילוואט 1של 

 , הצעתו תיפסל.הלתחזוקהצעת מחיר תפחת מטווח 

 כסכום המצרפי של המודולים המחוברים לממיר  יחושבחישוב התמורה  לצורךכי הספק ההתקנה  יובהר

  (.DC)הספק 

 _______________________________   שם המשתתף:
 

 _______________________________  כתובת המשתתף:
 

 _______________________________  טלפון של המשתתף:
 

 _______________________________ חתימת וחותמת המשתתף:
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 למכרז 5נספח מס' 

 
 המכרז נוסח ערבות 

 01/2019מס'  מכרז
 

   תאריך           לכבוד
 יפו בע"מ –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב 

 יפו -, תל אביב 2קריית עתידים, בניין מס' 
 ג.א.נ.,

 כתב ערבות מס'___________

 

(, "סכום הערבות")להלן:  ________ שלסך הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד ל .1
הרשות של  1/2019 מס' מכרז( בקשר עם "משתתף "ה ן:)להל _____________ מאת המגיע או עשוי להגיע לכם

 . יפו בע"מ –לפיתוח כלכלי תל אביב 

ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה למדד ם ימי( 7שבעה )אנו נשלם לכם, תוך  .2
להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור  3כמפורט בסעיף 

, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבות זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה משתתףמאת ה
 להלן. 3למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: .3

מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי הלשכה המרכזית  - "מדד המחירים לצרכן"
לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם 

 במקומו.

, בגין חודש 2019 שנת אוגוסטלחודש  15מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  - "מדד הבסיס"
 .2019שנת  יולי

 כן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום הערבות.מדד המחירים לצר - "חדש"המדד ה

אם יתברר, לפני מועד  שיעור עליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס. - "הפרשי הצמדה למדד"
מדד הבסיס, ישולם סכום שונה מ חדשתשלום סכום הערבות, כי המדד ה

לעומת מדד המדד או ירידת בהתאם לעליית או מוקטן הערבות כשהוא מוגדל 
 .הבסיס

 ._______ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .4

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .5
בשעות  _______ ____, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום___________________________________

 ף.פעילות הסני

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

  
 

 בכבוד רב,
    בנק: 

   סניף: 
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 למכרז  6נספח מס' 

 

 :1976-תשל"וה ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר
 

 

________________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. 
 וכי אהיה צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 

 "( במסגרתמשתתף במכרזה_____________________ )"הצעה שמגיש הנני עושה תצהירי זה כתמיכה ל .1
 (."המכרז")להלן:  פיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"משפרסמה הרשות ל 1/2019מכרז 

הנני מכהן במשתתף במכרז בתפקיד ________________________________________ ומוסמך ליתן  .2
 תצהיר זה מטעם המשתתף במכרז.

)להלן:  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרתו בעד מועד ההתקשרות למיטב ידיעתי,  .3
ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי  וובעל זיקה אלי ו המשתתף במכרזלא הורשע "(,החוק"

  כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. -עבירות 

 ב)א( לחוק.2לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  

( לא "חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-וגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מ 9הוראות סעיף  .4
 חלות על המשתתף במכרז. 

  –או 

  – לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף במכרז והוא מקיים אותן; וכן 9הוראות סעיף 

עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  100אם המשתתף במכרז מעסיק 
לשם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

  – קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן

אם המשתתף במכרז התחייב בעבר כלפי המפעל לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
לשם קבלת הנחיות  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9 החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף

הוא פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל  -ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמור  –בקשר ליישומן 
  – לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; וכן 9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

תצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים המשתתף במכרז מתחייב להעביר העתק מ
ימים ממועד ההתקשרות )אם וככל שהצעת המשתתף במכרז תיבחר כהצעה הזוכה  30החברתיים, בתוך 

 בהליך(.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 
 

____________________________________________ 
 חתימת המוסמך מטעם המשתתף במכרז 

 
 
 

 
 ר עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראלאישו

 
ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

 , שזיהה/תה עצמו/ה לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע/ה לפני מר/גב' 
תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את על  ם/מהחתהמוכר/ת לי אישית, ו/ ___________

 האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.
 

     
 , עו"ד
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 למכרז 7מס'  נספח
 

 על מחזור הכנסות של המשתתף אישור

 

 

  מחזור הכנסות –הצהרת המשתתף 
 

 
של המשתתף השנתי מחזור ההכנסות אנו הח"מ מצהירים ומאשרים בזאת כי 

הנובע  ("המשתתף"מספר זיהוי ______________________ )להלן: ____________________________ 
, בכל אחת "ממע כולל לאמיליון שקלים חדשים,  חמישההינו לפחות  פוטווולטאייםמהתקנה/תחזוקה של מתקנים 

 . 2018-ו 2017מהשנים 
 
 

____________________    __________________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף       תאריך

 
 __________________________( חותמת רו"ח )לשם זיהוי בלבד

 
 מחזור הכנסות של המשתתף –אישור רו"ח 

 )יודפס על נייר לוגו של רו"ח(
 _________________תאריך 

 לכבוד
 יפו בע"מ-הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב

 מחזור הכנסות של _____________________ הנובע מפרסום חוצותהנדון: 
 

מספר ______________________________ אנו משרד רו"ח _______________, רואי החשבון המבקר של 
(, מאשרים בזאת כי ביקרנו את ההצהרה של המשתתף "המשתתף"זיהוי ______________________ )להלן: 

מיליון  חמישההינו לפחות  פוטווולטאייםהנובע מהתקנה/תחזוקה של מתקנים של המשתתף כי מחזור ההכנסות 
 . 2018-ו 2017, בכל אחת מהשנים "ממע כולל לאשקלים חדשים, 

 
לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.  הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המשתתף. אחריותנו היא

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם 
כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית 

ה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם מהותית. ביקורת כוללת בדיק
בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המשתתף וכן הערכת 

 נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות מחזור ההכנסות של המשתתף כאמור לעיל, לדעתנו, ההצהרה בדבר 

 את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה. 
 שם רו"ח ______________________

 רו"ח ______________________ חתימה
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  8נספח מס' 

 )יודפס על נייר לוגו של רו"ח( 
  לכבוד

 "מבע יפו -הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב 

 

 א.ג.נ.,

 

 "עסק חי" –דיווח רואה חשבון  הנדון:

 

 ( הנני מדווח כדלקמן:"המשתתף"לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________________ )להלן:  .א
 

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום _____, בוקרו על ידי וחוות דעתי 

 נחתמה בתאריך _____.

 לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום ______ ובוקרו על ידי רואי חשבון 

 אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

 

ן, הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המשתתף שנערכו לאחר מכ .ב
שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המשתתף "כעסק חי" )*(, 

 או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המשתתף להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".
 

 לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המשתתף לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים .ג
 האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המשתתף )**(.

 

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות  .ד
בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המשתתף עד 

 כדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המשתתף "כעסק חי".ל
 

 של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  )*( 

חודשים כי אז אין דרישה  3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ )**( 

 לסעיפים ג', ד'.

    

 בכבוד רב,   

 שם רו"ח ______________________

 חתימה וחותמת _________________
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 למכרז  9נספח מס' 

 

 מסמכי ההתקשרות  –חלק ב' 

 

 
 

 הרשות לפיתוח כלכלי

 יפו בע"מ –תל אביב 
 
 

 1/2019מכרז מס' חוזה ל

 

  וולטאים-פוטו מתקנים רכישת

 התקנתם  ,םאספקתתכנונם, 

 שירותי תחזוקהמתן ו

  נכסי העירייה גגות גבי על

 יפו-אביב בתל
 

 

 

 



 81מתוך  34עמוד 

  תכנונם, אספקתם, התקנתם ותחזוקתם על גבי גגות נכסי העירייה בתל אביב יפו וולטאים-פוטו מתקנים רכישת - 1/2019מכרז 

 ח ו ז ה

 2019אביב ביום ____ בחודש ____________שנת  -שנערך ונחתם בתל 

 

 יפו בע"מ-אביב-הרשות לפיתוח כלכלי תל בין:

 51-285327-6ח.פ. 

 61580תל אביב  58186, ת.ד. 2קריית עתידים, בניין מס' 

 ("הרשות")שתיקרא להלן: 

 -א ח ד    מ צ ד -

 

 _____________________בע"מ לבין:

 ח.פ. _____________________

 רחוב _____________________

 ("קבלן"ה)להלן: 

 -מ צ ד    ש נ י   -

 
ירה ו/או בעלות ו/או חזקה ו/או זכויות (, הנה בעלת זכויות חכ"העירייה"תל אביב יפו )להלן:  ועיריית והואיל: 

 נספחבבעיר תל אביב יפו המפורטים ו/או מבני ציבור לקבלת זכויות ו/או זכויות שימוש בגגות בתי ספר 
  (;"העירייה נכסי"גגות : יחד זה )לעיל ולהלןלחוזה  3עד ג' 1'ג

 וולטאיים על גבי גגות נכסי העירייה;-מנהלת עבור העירייה את פרוייקט מתקנים פוטו והרשות :והואיל

( לקידום אנרגיה מתחדשת "רשות החשמל"וכחלק מפעולות הרשות לשירותים ציבוריים חשמל )להלן:  הואיל:
במשק החשמל הישראלי, מאפשרת רשות החשמל לצרכני החשמל לייצר חשמל באמצעות מתקנים 

לחברת החשמל החשמל המיוצר "( ולמכור את וולטאיים-"מתקנים פוטואיים )לעיל ולהלן: וולט-פוטו
לייצור חשמל בנוגע  22.3.2018ה התעריפית מיום וזאת בהתאם להסדר(, "חח"י"לישראל )להלן: 

 .מבוזר

רכישה תכנון, לבמסגרתו הזמינה משתתפים להציע הצעות , כהגדרתו להלן, מכרזאת הפרסמה  הרשותו והואיל:
 ולמתן  1'ב בנספחהמפורטים  העירייה נכסי גגותעל וולטאיים -של מתקנים פוטואספקה והתקנה 

וכן  על פי הוראות חוזה זה הקבלן ידי על שיותקנוהחדשים  וולטאיים-למתקנים פוטו התחזוקה שירותי
)להלן:  הכל כמפורט במכרז ובחוזה זה ,להלן כהגדרתם, הקיימים וולטאיים-למתקנים פוטו

 ."(הפרויקט"

 ;הזוכה במכרזהצעה במכרז נבחרה על ידי הרשות כ קבלןהצעת הו והואיל:

כל האמצעים,  ובידיוכי לתכנון וביצוע הפרויקט המיומנות והניסיון  ,בעל הידע הואכי  מצהיר קבלןוה והואיל:
תכנון את  ועצמלקבל על  ןמוכ הואגבוהה ביותר וכי הברמה שם כך הכלים וכוח אדם מיומן, הדרושים ל

 במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה;וביצוע הפרויקט 

שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד יבוצעו  קבלןשל ה השירותיםכי ושני הצדדים הסכימו  והואיל:
על בסיס קבלני  רשותפועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו ל קבלןלמעביד, אלא כאשר ה

 , כמתחייב ממעמד זה, בהתאם לאמור בחוזה זה;שירותיםרת ביצוע הומקבל תמו

 :פיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמןל

 וכותרות נספחים מבוא .1

 והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. המבוא .1.1

 והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצורכי פירושו. בלבדהסעיפים מובאות לשם נוחיות  כותרות .1.2

 הגדרות .1.3

 הבאים המשמעות כלהלן: למונחיםזה, לרבות בנספחיו, יהיו  בחוזה

 לבין הקבלן לרבות הנספחים לחוזה; הרשותבין  החוזה  -" זה חוזה" או" החוזה"
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 ,אספקתםתכנונם,  וולטאים-פוטו מתקנים רכישת 1/2019מס'  מכרז  -" מכרזה"
  ;גגות נכסי העירייה בתל אביב גבי על מתן שירותי תחזוקהו התקנתם

 עלמל המחוברת לרשת החש וולטאיים-פוטוה מתקניםה כל מערכת "המערכת"
 בנספחהמפורטים  ,יפו אביב תל העיר חביברהעירייה  נכסי גגות גבי

 ; ביחד שיותקנו המתקנים כל את הכוללת,  זה לחוזה 1'ב

 המתקנים כלמערכת  - תחזוקהו שירות, אחריות שירותימתן  לענייןו
 ,יפו-נכסי העירייה ברחבי העיר תל אביב גגותעל גבי  וולטאיים-הפוטו

החדשים והן את מתקנים  וולטאיים-פוטו מתקנים את הן הכוללת
 הקיימים. וולטאיים-פוטו

  וולטאיים-פוטו"מתקנים 
החדשים אשר יסופק/ו ויותקן/נו  וולטאיים-פוטו מתקנים או מתקן "החדשים

נכס/י העירייה ברחבי העיר ת"א יפו, יחובר/ו לרשת  ותעל גבי גג/
והכל כמפורט בחוזה זה לרבות  על ידי הקבלן החשמל וימסרו לרשות,

 ;זה לחוזה 1'בו 'א בנספחים

על ידי הרשות,  לחוזה 2.3וככל שתמומש האופציה בסעיף  אם
וולאיים החדשים יכללו גם את המתקנים הנוספים, -המתקנים פוטו

  .לחוזה 2.3כהגדרתם בסעיף 

  וולטאיים-פוטו"מתקנים 
גגות נכסי  28אשר מותקנים על גבי  וולטאיים-פוטו מתקנים או מתקן "הקיימים

 לרשת החשמל המפורטים העירייה ברחבי העיר ת"א יפו, המחוברים
  ;לחוזה זה 2'ב בנספח

לחוזה על ידי הרשות,  8.4שתמומש האופציה בסעיף  וככל אם
מתקנים  לגבי גם יחולוהקיימים יתייחסו ו וולטאיים-פוטו המתקנים

גגות נכסי העירייה ברחבי  20עד אשר מותקנים על גבי  וולטאיים-פוטו
 3'ב בנספח לרשת החשמל המפורטים העיר ת"א יפו, המחוברים

 .לחוזה 8.4בכפוף וכמפורט בסעיף כולם או חלקם, , לחוזה זה

 וולטאיים-החדשים ו/או מתקנים פוטו וולטאיים-פוטו מתקנים "ניםאו המתק ן"המתק
  קיימים;

 תל אביב יפו; עיריית  - "העירייה"

והקמת המערכת, חיבורה לרשת החשמל  האספקה התקנתכנון,  -" הפרוייקט"
של  , שירות ותחזוקהשירותי אחריותומתן , ומסירתה לרשותהארצית 
 ;לחוזה' ב-ו א בנספחים בחוזה זה לרבות הכל כמפורט ,המערכת

המכשירים והחומרים אותם התחייב הקבלן הרכיבים, , האביזרים כל  – "הציוד"
, המכשירים האביזריםלספק בהתאם להוראות החוזה וכן כל 

והחומרים הנחוצים לקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו בהתאם 
 ;לחוזה 1'א-בנספחים א' ווכמפורט  החוזה להוראות

נציגיו, מנהליו, או מי שהוסמך על ידו, מעת  לרבות___________   -"הקבלן"
 זה; חוזהלעת, לעניין 

 
נציגיה, מנהליה,  לרבות מיפו בע" –לפיתוח כלכלי תל אביב  הרשות  -"המזמיןאו " "הרשות"

 או מי שהוסמך על ידה, מעת לעת לעניין חוזה זה;
 

הקבוע לתשלום ועד למועד  החל מן המועד 5%בשיעור  שנתיתריבית  - "ריבית"
 ; ביצוע התשלום בפועל

 לרשות ומסירה חשמלה רשתל חיבור, התקנה אספקה, תכנון שירותי -" השירותים"
, שירות, שירותי אחריותכן והחדשים  וולטאיים-פוטו מתקניםשל 

 וולטאיים-פוטו מתקניםשל  הן של המערכת , תיקון וניקיוןתחזוקה
 ניהול לרבות, הקיימים וולטאיים-מתקנים פוטו שלהחדשים והן 

, המתקניםמעקב אחר תפוקת  ובקרת,ניטור מלאי חלפים למערכת 
 'ד עדא'  בנספחים כמפורטהכל , שברתחזוקת ותחזוקה מתוכננת 

 זה וכמפורט בחוזה זה; לחוזה



 81מתוך  36עמוד 

  תכנונם, אספקתם, התקנתם ותחזוקתם על גבי גגות נכסי העירייה בתל אביב יפו וולטאים-פוטו מתקנים רכישת - 1/2019מכרז 

 
 ;לחוזה זה 7בסעיף  וכהגדרת "מועד המסירה"

 ;ימסר לקבלןת וימונה לכך ע"י הרשות והודעה על זהותש מי -" הפרוייקט מנהל"

  ;לחוזה זה 8בסעיף  כהגדרתה  -" והתחזוקה השירות תקופת"

 המחירים"מדד 
לצרכן המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית  המחירים מדד - "לצרכן

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל, כולל אותו מדד אף אם 
מי שיבוא יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן, כל מדד רש

 במקומו, אם יבוא; 

 .15/08/2019 שפורסם ביום 2019 יוליהמחירים לצרכן בגין חודש  מדד - "הבסיס"מדד 

 מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד התשלום. - "המדד החדש"

מדד הבסיס, שונה מ חדשתשלום, כי המדד ההאם יתברר, לפני מועד  - "הפרשי הצמדה למדד"
 או ירידתבהתאם לעליית או מוקטן כשהוא מוגדל  התשלוםישולם 

 .החדש לעומת מדד הבסיס המדד

 חלק בלתי נפרד מן החוזה: מהוויםהמפורטים להלן  הנספחים .1.4

  ;מפרט להתקנת המתקנים -לחוזה  א' נספח

 ;החדשים וולטאים-הפוטו מתקנים תלהתקנ העירייה נכסי גגות רשימת –לחוזה  1'ב נספחכ

 ;קיימים וולטאיים-של מתקנים פוטו העירייה נכסי גגות רשימת –לחוזה  2'ב נספח

 ;אופציונליים וולטאים-פוטו מתקנים של העירייה נכסי גגות רשימת –לחוזה  3'ב נספח

 נספח התמורה; – 'ג נספח

 נספח בטיחות; – לחוזה' ד נספח

 נספח ביטוח הכולל: –נספח ה' לחוזה 

 ;עבודות - ביטוח עריכתאישור  נוסח – לחוזה 1'ה נספח

   ;תחזוקה - נוסח אישור עריכת ביטוח – לחוזה 2'ה נספח

      .החוזהערבות  נוסח – לחוזה' ו נספח

  המכרז והצעת הקבלן למכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, אף אם לא מצורפים בפועל. .1.5

 מהות ההתקשרות .2

 לועדה דיווחיםמוסרת בזה לקבלן, והקבלן נוטל בזה על עצמו אחריות כוללת לתכנון )לרבות  הרשות .2.1
, אספקה, התקנה והקמה של המתקן, לרבות כל הציוד, )דין"י עפ סולארי מתקן הקמת על המקומית

המתקנים והמערכות הכלולות במסגרתו, ביצוע בדיקות מסירה וליווי החברה בבדיקות הקבלה )לרבות 
יכת תוכנית/מפרטי בדיקות(, הרצה, הדרכה והכשרת משתמשי החברה, תיעוד מלא של הפרויקט, ער

ו/או קבלני משנה  הרשותאחריות ותחזוקה, אחריות לתפוקות המתקנים, עדכון ושיתוף פעולה עם נציגי 
כפי שיינתנו מעת  הרשותבהתאם להוראות החוזה ולהנחיות מטעמה בכל תקופת ההתקשרות והכול 

" או העבודות, בהתאם לאבני הדרך ולוח הזמנים )כל האמור בסעיף זה, יחדיו, בהסכם זה: "לעת
  "(.הפרויקט"

 על גבי MW 2בהספק כולל של לרשת החשמל המחוברים וולטאיים -מתקנים פוטויתקין יתכנן והקבלן  .2.2
טווח הספק כל . זה לחוזה 1'בנספח מתוך הרשימה שברחבי העיר תל אביב יפו,  נכסי העירייהגגות 

 מותקן. KWp 40-מתקן שיותקן על גג נכס עירייה לא יפחת מ

בהספק וולטאיים -מתקנים פוטו התקיןספק ולדרוש מהקבלן לל, חייבתתהא רשאית, אך לא  הרשות .2.3
 החוזה תקופת תוםלפני  חודשים שישה עד ,על גבי גגות נכסי עירייה נוספיםנוספים   2MWשל עד 

מובהר בזאת כי ככל  .("המתקנים הנוספים")להלן:  ההארכה, ככל שהוארכה/ו()לרבות תקופת/ות 
 יחולו על המתקנים הנוספים כל הוראות חוזה זה.שיותקנו מתקנים נוספים, 
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בזאת כי לקבלן לא תהא כל תביעה ו/או דרישה אם תחליט הרשות שלא לממש את הזכות  מובהר
 וביןיותקנו מתקנים הנוספים כלל לעיל, בין אם לא  כאמורלהתקין את המתקנים הנוספים שניתנה לה 

 .יותקנו רק חלק מהמתמקנים הנוספיםאם 

  להלן. 7רשותה של הרשות בהתאם לקבוע בסעיף לתימסר המערכת לבעלותה ו לאחר התקנת המערכת, .2.4

וולטאים -הן של מתקנים פוטושל המערכת,  , שירות ותחזוקהשירותי אחריותהקבלן יעניק לרשות  .2.5
 בנספחו להלן 8 בחוזה זה לרבות בסעיף כמפורטהכל וולטאים הקיימים, -החדשים והן של מתקנים פוטו

כולל  , לרבות חיבור המתקנים על ידי הקבלן ועל חשבונו למערכת אינטרנט סלולאריתזה לחוזה א'
  .אספקת מודם סלולארי ועלות הסים החודשית

 לחוזה. 'א נספחל 'י פרקכמפורט ב הכל, מהמתקנים אחדבכל  לתפוקה מינימלית מתחייב הקבלן .2.6

האישורים וההיתרים  כל בקבלת מותנית, םו/או חלק םחדשים, כול וולטאיים-פוטומתקנים  הקמת .2.7
באישורו  וכמו, באישורם צורך שיהא וככל/או כל רשות נדרשת, אם ו העירייה ו/או חח"י הנדרשים

 של תקציב מתאים בהתאם להוראות כל דין.  ובקיומו

לפי חוזה זה, לרבות הזמנת וולטאי חדש -להקמת מתקן פוטוהקבלן לא יחל בביצוע התחייבויותיו  .2.8
להתחיל בביצוע אספקת והקמת  מאת הרשותפרטני  צו תחילת עבודהבטרם קיבל  ואו התקנת המתקן

בכפוף להמצאת כל המסמכים ו/או האישורים הרלוונטי, אשר יימסר  וולטאי החדש-מתקן פוטו
)להלן: העירייה הדרושים  אישורי כל קבלתל בכפוףומאת הקבלן כאמור ובהתאם לחוזה זה הדרושים 

 ("עבודה התחלת"צו 

לקבלן צו  מציאת הרשותוולטאיים החדשים יעשו בהדרגה ו-התקנות מתקני פוטומובהר בזאת כי 
למתן צו התחלת  התנאיםכל  התקיימותלאחר  וולטאי חדש-פוטולכל מתקן פרטני התחלת עבודה 

 .וייתכן שייתנו מספר צווי התחלת עבודה במקביל עבורו עבודה

, מובהר בזאת ומשיקול הדעת של הרשות ו/או העירייה ו/או בחוזה זה לעיל האמור מכלליות לפגוע מבלי .2.9
 כדלקמן:

לא  הרשות ,מהגורמים השונים בעירייההאישורים הדרושים או יותר מאחד  אם לא יתקבל  .2.9.1
  .וולטאי החדש ולא תוציא בגינו צו התחלת עבודה-תאשר את ההתקנה של המתקן הפוטו

וולטאי -האם יוקם המתקן הפוטולאשר  ,הבלעדי דעתן שיקול לפית ורשאי עירייהה/או והרשות  .2.9.2
לרבות בשל ו ו/או מיקומו על גבי הגג, כולו או חלקו, את גודלו/או על גבי גג הנכס העירוני החדש 

 . בגג צרכים אחרים קיימים או פוטנציאליים

לאי  אישור מכל מין וסוג שהם בקשר  טענהכל תביעה או ו/או העירייה ולקבלן לא תהיה נגד הרשות 
בסעיף לעיל ו/או לאישור חלקי כאמור  2.9.1וולטאי החדש כאמור בסעיף -ההתקנה של המתקן הפוטוו

 לעיל.  2.9.2

-של מתקן פוטועתידית על אף האמור בחוזה זה, לרבות בנספח א' לחוזה, מובהר בזאת כי בכל התקנה  .2.10
, הרשות תהא רשאית לדרוש להתקין מתקן בעל פנל בהספק גבוה במהלך תקופת החוזה וולטאי חדש

. כלומר, ההספק תמורה תוספת ללא, ירת רמת ההספק הקיימת במועד חתימת חוזה זהיותר, לצורך שמ
של הפנל תמיד יהיה ברמה אחת פחות מההספק המסחרי המקסימלי המקובל הקיים בשוק להתקנות 

 . ("העדכנית ההספק רמת")להלן:  חדשות באותה עת

ואט לפחות, כאשר ההספק  380ק של פהסמתקן בעל במועד חתימת החוזה הרשות דורשת  – הלדוגמ
 וואט.  400המקסימלי המקובל בשוק להתקנות חדשות הוא 

  – תאגידים עירוניים .2.11

כי ידוע לו כי חברות ותאגידים עירוניים אחרים יהיו זכאים, על פי בחירתם ושיקול דעתם הקבלן מצהיר 
בחוזה זה על נספחיו וזה בהתאם לתנאי  יםהכולל את השירותיםהבלעדי, לדרוש כי הקבלן יבצע עבורם 

אלה לא יחשבו כחלק  שירותים. להלן 13, לרבות במחירי התמורה המפורטים בסעיף חוזה זה, על נספחיו
להלן  8וסעיף  2.3, 2.2בסעיפים לן לרשות על פי חוזה זה לרבות כמפורט שיספק הקבהשירותים  פימהיק

ואם וככל שהקבלן יספק שירותים לחברות ותאגידים עירוניים, יהיה זה במחירי ותנאי חוזה זה על 
 נספחיו. 

 החוזה  תקופת .3

 תקופת")להלן: חתימת חוזה זה  ממועד החל( חודשים 48ארבעים ושמונה ) למשךהחוזה הנה  תקופת .3.1
   (.החוזה"

או חלקן,  כולןחודשים,  24/ות של עד ת/ות נוספהלתקופ החוזההרשות תהא רשאית להאריך את תקופת  .3.2
ובלבד, ( /תקופות ההארכה"תקופת"ולשיקול דעתה הבלעדי )להלן:  בהתאםכפי שייקבע על ידי הרשות, 

  חודשים. 72עלה על תקופה כוללת של י, כולל תקופות ההארכה, לא החוזהשסך כל תקופת 
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לפחות  קבלןל, תודיע על כך החוזהשניתנה לה להאריך את תקופת  זכותהרשות לממש את הליטה הח
, ובתקופות ההארכה יחולו כל הוראות ( יום מראש ובכתב, לרבות על משך תקופת ההארכה30) שלושים

 .חוזה זה בשינויים המחויבים

הרשות שלא לממש את הזכות מובהר בזאת כי לקבלן לא תהא כל תביעה ו/או דרישה אם תחליט 
, בין אם לא תאריך כלל את תקופת החוזה ובין אם התקשרות כאמור לעילשניתנה לה ולהאריך את ה

 .תאריך חלקית

שתראה בעיניה, לסיים  סיבהאף האמור לעניין תקופת החוזה, הרשות תהא רשאית בכל עת ומכל  על .3.3
הבלעדי והמוחלט בהודעה מראש  דעתהיקול או להשהות ביצועו של חוזה זה, כולו או מקצתו, לפי ש

 .זה לצעדיום וזאת, מבלי שתצטרך לתת נימוקים  30לקבלן של 

, שלא כתוצאה מהפרת החוזה על ידי לעיל 3.3כאמור בסעיף  בנסיבותלצמיתות החוזה ביצוע  הופסק .3.4
שכרו תמורת  אתתשלם לקבלן  הרשות, בפועל תקנת המערכתהחל בביצוע ה שהקבלןהקבלן, אחרי 

היחסי של העבודה  הערךאותו חלק של השירותים שהוא ביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה, לפי 
ייקבע על ידי מנהל הפרוייקט.  זה והשירותים שהקבלן ביצע ביחס לשירותים בכל שלב ושלב, כפי שערך

סילוק גמור וסופי של כל הנזקים,  לרבותתשלום זה יהווה תשלום מלא עבור העבודה שבוצעה, 
עקב הפסקת ביצוע העבודה כאמור לעיל,  לקבלןההפסדים וההוצאות מכל מין וסוג שהוא שנגרמו 

בקשר וכתוצאה מהפסקת ביצוע מכל מין וסוג שהם  טענהולקבלן לא תהיה נגד הרשות כל תביעה או 
 השירותים כאמור.

הרשות בסמכות כלשהי מהסמכויות ו/או בזכות כלשהי  השתמשהלעיל,  3.4בסעיף בכפוף לאמור  .3.5
את החוזה או השעתה את ביצועו, כולו או מקצתו,  ו/או סיימה זה וביטלה שהוקנו לה בחוזה מהזכויות

בעד  כלשהותהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה כנגדה. הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום  לא
 מסיבה אחרת. אונזק, הפסד, מניעת רווח וכו' העלולים להיגרם לו כתוצאה מן ההשעיה, הביטול 

הרשות תהיה רשאית להתקשר כולו או מקצתו, החוזה, ו/או הסתיים ו/או הושעה  ו/או הופסק בוטל .3.6
 ולקבלן לא תהיה כל טענה בקשר לכך.ו/או כל חלק מהם אדם או גוף שהם לביצוע השירותים  כלעם 

 קבלןה הצהרות .4

, הסכים והשירותים את מהות העבודה הביןמצהיר כי קרא את כל מסמכי החוזה על נספחיו,  הקבלן .4.1
 לבצעה ובאפשרותו לבצע את כל התנאים המפורטים בחוזה זה.

וכי הינו בעל  דיןעל פי כל  הקבלניים הסיווגים לרבות, שיונות המתאימיםימצהיר כי הינו בעל הר הקבלן .4.2
וציוד  אדםידע מקצועי, כושר, יכולת, אמצעים כספיים, טכניים ואירגוניים, כוח הניסיון, המיומנות, ה

 וברמה מקצועית גבוהה. , יעילות, מיומנותהשירותים במומחיותאת לביצוע 

השירותים הנדרשים ואת פרטיהם,  היקףמצהיר כי בדק את הנחיות הרשות, את הפרוייקט, את  הקבלן .4.3
, ההנדסיים, המשפטיים והאחרים בקשר לחוזה זה התכנונייםכי מצויים בידיו כל הנתונים העובדתיים, 

 על עצמו את ביצוע השירותים ברמה מקצועית גבוהה ביותר. לקבל ו/או לשירותים והוא מסכים

על הקבלן בהתאם להוראות חוזה זה,  יםהמוטל והפעולותשירותים , ההעבודותמצהיר כי כל  הקבלן .4.4
, אספקה, הובלה, הדרכה, תחזוקה וכל פעולה אחרת מכל סוג האדםלרבות התקנת הציוד, הפעלת כוח 

 פי כל דין, ועל חשבונו. -עלזה, יבוצעו על ידי הקבלן החו לביצועומן שהוא הנדרשים 

ומתן שירותי  לצורך תכנון ביצוע והתקנת המערכתמצהיר כי הוא מכיר את התנאים הפיסיים  הקבלן .4.5
יהיה עליו ליתן את השירותים ולא תוכר תביעה כלשהי  במסגרתםואת המגבלות והסיכונים  התחזוקה

 יסיים ו/או במגבלות ובסיכונים כאמור.הכרה בתנאים פ-מאישל הקבלן הנובעת 

להתקשרותו בחוזה  חוזהמניעה ו/או הגבלה על פי כל דין ו/או כל ו/או  איסורמצהיר כי אין כל  הקבלן .4.6
התחייבויותיו על פיו, ולרבות כי הנו בעל הזכות החוקית לביצוע השירותים על פי חוזה זה; זה ולביצוע 

מו בעתיד כל התחייבות, שיש בה כדי להטיל עליו איסור, מניעה הוא לא קיבל על עצמו ולא יקבל על עצ
/או העלולים להשפיע על התקשרותו ו, וכי בדק את כל המידע והגורמים העשויים או מגבלה כאמור

 בהתאם להוראות חוזה זה.

על כל רכיביה ו/או השימוש בה אינם מפרים  המערכת, לעיל 4.6לפגוע מכלליות האמור בסעיף  מבלי .4.7
כלשהו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פטנט, זכות  שלישיבדרך כלשהי זכות קניין רוחני של צד 

 ן ובין של כל גורם אחר. חוזיות, בין של הקבל התחייבויותיוצרים ומדגם ו/או 

שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל  הודעהמצהיר כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל  הקבלן .4.8
הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה  מןשיון, היתר או רשות או יחובה או צורך לקבל כל ר

מור לעיל, מובהר בזאת כי על הקבלן בלבד לפגוע מכלליות הא מבלי. דין, המוטלים עליו על פי כל בוכיו"
שיונות וההיתרים האמורים מכל הרשויות המוסמכות ולבצע יאת האישורים, הר להשיגתחול האחריות 

 הנדרשים לשם כך. התיאומיםאת כל 
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הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, .4.9
 .חוזה זה

 תחייבויות הקבלןה .5

בחוזה זה ובהתאם  כמפורטמוסרת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו את בצוע השירותים הכל  הרשות .5.1
על ידי מנהל הפרוייקט, וזאת  בפעםלנספחיו, ובהתאם להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מדי פעם 

 בשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה.

ביצוע בכל הקשור לפרוייקט ואם וככל שיידרשו, , םהיתריהו שיונותיהרכל והצגת ידאג לקבלת הקבלן  .5.2
שתינתנה על ידי הרשויות  וההוראותהחוקים, החקוקים, התקנות והאישורים בהתאם לכל  שירותיםה

 .ולכל דין המוסמכות בכל הקשור לפרוייקט ולשירותים

לעבודה בגובה ובעלי ביצוע העבודות יהיה אך ורק באמצעות צוותים מיומנים ובעלי אישורים תקפים  .5.3
אישורים תקפים על היעדר עבירות מין מטעם משטרת ישראל, כנדרש להעסקה במוסדות חינוך בחוק 

 . 2001-למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א

 עלזה והשירותים נשוא החוזה את העבודות הקבלן מתחייב לבצע לפגוע מכלליות האמור לעיל,  מבלי .5.4
התכנון והבניה )עבודות ומבנים  תקנותחוק התכנון והבניה ותקנותיו, כולל ל בהתאםפי כל דין, לרבות 

( וכן בהתאם להנחיות רשות "תקנות תו"ב פטור מהיתר")להלן:  2014הפטורים מהיתר( התשע"ד 
וא או כל רשות אחרת בקשר לעבודות והשירותים נשהעירייה, רשות הכבאות  ,החשמל, חברת החשמל

  המכרז והחוזה לרבות בקשר לתקנות תו"ב פטור מהיתר ו/או לעבודות ללא היתר.

וצב על גג המבנה תעמוד בכל הדרישות, ההוראות והתקנים אשר יש המתקןהקבלן מצהיר ומתחייב, כי  .5.5
הוצאו ויוצאו במהלך תקופת ההסכם על ידי הגופים והרשויות המוסמכים, לרבות לעניין בדיקת יציבות 

התקנים המחייבים, וכי ביצוע  פי-עלי אוולט-הפוטו המתקןגג המבנה ואישור התאמתו להקמת 
, הרשותבלבד. לצורך הוכחת האמור, הקבלן מתחייב להציג בפני הבדיקות האמורות יהיה באחריותו 

בתקנים  המתקןעם תום ההתקנה, אישור קונסטרוקטור ואישור מהנדס חשמל מוסמך לעמידת 
המחייבים, כאמור. בנוסף, מתחייב הקבלן להציג בפני החברה, עם תום ההתקנה, וכחלק מאישור 

, אישור יועץ קרינה מוסמך לעמידת המערכת בתקנים המחייבים כאמור, לאחר שהנ"ל המתקןלמסירת 
 ביצע בדיקת קרינה מקיפה בכל אחד מהאתרים בהם הוקמו המתקנים, וזאת על חשבונו של הקבלן. 

ככל שיתגלו בפועל בעיות קרינה הנובעות מהמתקנים עצמם ו/או מהממירים ו/או מכבילת המתקנים  .5.6
תם, החורגות מהתקן המותר, יפעל הקבלן במיידי לתיקון הליקוי ולביצוע בדיקת ו/או מדרך התקנ

. יובהר כי לא תתאפשר מסירת הרשותקרינה חוזרת על מנת לוודא כי הליקוי תוקן לשביעות רצונה של 
ותשלום סופי בגין המתקן ללא אישור יועץ קרינה על כך שלא נגלו באתרים מפגעי קרינה  המתקן

  נים הסולאריים.הקשורים למתק

, וכי הסדרה החשמל רשותת ומעוניינת שהמתקנים יוקמו ויחוברו במסגרת הסדר הרשותידוע לקבלן כי  .5.7
זו הינה תלוית כמות וזמן, ועל כן, ומבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה, יעשה את 

 מכרז זה להיכלל בהסדרה. מרב המאמצים ויפעל במהירות המרבית על מנת לאפשר למתקנים נשוא 

פי חוזה זה, כמפורט בחוזה  עלמתחייב ליתן לרשות את השירותים ולבצע את כל התחייבויותיו  הקבלן .5.8
במקצוע, בנאמנות, במיומנות וברמה  ומקובליםזה, בין שנכללו במפורש ובין מכללא ובין שנהוגים 

ות ותוך ניצול כל הידע הנדרש , הכישורים והכשרונהמאמציםמקצועית נאותים, תוך השקעת מירב 
או של אחרים המומחים לנושאים ספציפיים בתחום השירותים  עובדיולביצועם, הן שלו והן של 

, לשביעות רצונה המלאה של הרשות ובהתאם לקווי היסוד וההנחיות ובפיקוחוהמועסקים על ידו 
 חו, ובהתאם להוראות כל דין.לזמן על ידי הרשות, בהתאם לתנאי חוזה זה ו/או מכו מזמןשיינתנו לו 

הקבלן מתחייב בזאת להעסיק כוח אדם מיומן לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ולהשתמש במספר  .5.9
כן ידאג הקבלן להנהגת  עובדים ו/או קבלני משנה שיספיק בכל עת לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.

חוזה בטיחות החלים או שיחולו על פי הוראות על פי כללי ה השירותיםשיטות עבודה בטוחות ולבצע את 
על ידי ממונה הבטיחות במוסדות החינוך  שיונחוובהתאם להוראות בטיחות בעבודה כפי  כל דיןזה ו/או 

 חוזה זה.  לפי הקבלן שיעסיקוכן בהתאם לתכנית הבטיחות מטעם ממונה בטיחות בעבודה 

שירותים על פי חוזה זה מטעם הקבלן יהא בעל ההקבלן מתחייב כי כל עובד ו/או מי מטעמו אשר יבצע  .5.10
 כל הרישיונות הנדרשים.

 והכל להלן 7, במסגרת לוח הזמנים הקבוע בסעיף חלקיהכל  על המערכתמתחייב להקים את  הקבלן .5.11
 לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרוייקט. 

ולקבל את אישורו לתוכנית מראש  להתקנות תכנית עבודהלמנהל הפרוייקט הקבלן מתחייב להגיש  .5.12
 נכסי העירייה. על גביתקנת מתקן טרם תחילת הובכתב,
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יחסית הקבלן מתחייב לספק דו"ח התקדמות שבועי על קצב העבודה. יובהר כי עיכוב של מעל שבועיים  .5.13
 לתכנית ההתקנות יהווה הפרה של חוזה זה.

בהתאם  םהושל וולטאי-המתקן הפוטוהפרוייקט יקבע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, האם הקמת  מנהל .5.14
החוזה ולקבלן לא תהא כל  להוראותבאופן מלא בהתאם  הוא מופעללנספח א' ולאמור בחוזה זה ואם 

 טענה בקשר לקביעת המנהל כאמור.

כל עיכוב בלוח הזמנים של ביצוע  למנוענו ברציפות, באופן מתמיד ובקצב הנדרש על מנת יינת השירותים .5.15
 הפרוייקט. ביצועובכל מקום ובכל עת, כנדרש לצורך  ו/או נזק לפרוייקט הפרוייקט

מתחייב לבקר  הקבלן, מתקןותקן היעם המנהל ועם מנהל המוסד החינוכי עליו בתיאום מראש ובכתב  .5.16
העבודות, לאסוף את  וביצועלפני תחילת השירותים ובמהלך השירותים  המערכתי התקנת אתרכ"א מב

לתעד בעיות בתשתיות המבנה ותשתיות החשמל לפני המידע הדרוש ולבחון את הנתונים שיינתנו לו, 
כי השירותים יהיו אמינים ותואמים את המטרות שלמענן  להבטיחוהכל על מנת תחילת עבודתו באתר, 

  נועדו.

 בבית הספר הנדרשות הפעולות המקדימותלכל מועדי כניסת הצוותים מטעמו תאם את י הקבלן .5.17
התקנת הציוד ו תלהנפכניסת הצוותים , וכן את מועדי )מדידות, בדיקות, ביקורי חברת חשמל וכו'( 

המתקן, יבצע  ותקןי עליו החינוכי המוסד מנהל עםו המנהל עםביצוע יתרת השירותים  ואת המתקנים
 בבתיהפעילות התקינה  את הנחיותיהם, וידאג לסידורי הבטיחות והנגישות הנדרשים להבטחת המשך

 וולטאיים-הפוטו המתקנים את להתקין מתחייב הקבלן. ולבטיחות השוהים בסביבה /מבנה ציבורהספר
/מבנה הספר יתבתוך התחשבות מקסימאלית בצרכי תלמידי, עובדי ומבקרי  ו/או לבצע את השירותים

 בבית, והוא מתחייב לעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לשגרת הפעילות ציבור
, קדיחות, ציוד העמסת מסוג עבודות לבצע רשאי יהיה הקבלן כי, מובהר, זה בכלל. ציבור/מבנה הספר

ו/או לא מתקיימת  הספר בבית לימודים, רק בשעות בהן לא מתקיימים רעש הגורמת אחרת עבודה וכל
 . פעילות במבנה הציבור

ונוהג לרבות סטנדרטים  דיןמתחייב לבצע את השירותים תוך שמירה קפדנית על הוראות כל  הקבלן .5.18
לתנאי כל האישורים,  בהתאםותקנים מקובלים או מחייבים לעבודות נשוא השירותים ולפעול 

בקשר לשירותים וכן לפי הוראות  מוסמכותההרשיונות, וכל הוראות האחרות שתינתנה על ידי הרשויות 
 .ללאישורים, לרשיונות ולהוראות הנ" הקשוריםכל החיקוקים, התקנות, הצווים וההנחיות, 

הזהירות והבטיחות הדרושים לשם שמירה על שלום הציבור, בטחונו  אמצעימתחייב לנקוט בכל  הקבלן .5.19
בטרם התחלת התקנת  בכלל זה, מתחייב הקבלן /או מפגע, במסגרת ביצוע השירותים.וומניעת כל מטרד 

לדאוג לקיומם של שמירה ו/או גידור ו/או שילוט ו/או כל אמצעי זהירות אחר  וולטאי-המתקן הפוטו
הקבלן מתחייב לבצע את וולטאיים באופן בטיחותי. -הנדרש לצורך הבטחת התקנת המתקנים הפוטו

עובדי, תלמידי וציבור המבקרים בכל הפרעה לסיון לצמצם ככל האפשר כל יבנ העבודות והשירותים
עבודות נשוא ו/או באתר ביצוע ה וים בשירותינ, לקבלהשירותיםהעבודות ו/או אתר בו מבצע את 

 פעילותם השוטפת של בתי הספר.ו/או ל השירותים

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים , כל דיןו/או על פי החוזה  על פימבלי לגרוע מאחריות הקבלן  .5.20
 לחוזה זה.  'ד נספחבהתאם להוראות נספח הבטיחות, 

 תתעוררנה הקשורות לשירותים. אשרמתחייב לטפל באופן שוטף וללא דיחוי בכל הבעיות  הקבלן .5.21

-חוק התכנון והבניה, התשכ"הלהוראות כל דין, לרבות הוראות  בהתאםהחוזה, יפעל הקבלן  בביצוע .5.22
; פקודת זכויות יוצרים; חוק 1981-א, התשמ"הפרטיות; חוק הגנת 1977-זהעונשין, התשל"חוק , 1965

וכל חוק אחר שיש להוראותיו נגיעה לביצוע  1967 - ז, התשכ"הפטנטים; חוק 1911זכויות יוצרים 
 נשוא החוזה. הקבלןהתחייבויות 

 דואר מכשירי טלפון וללהכמתחייב בזאת שבכל עת במהלך תוקפו של חוזה זה יפעיל משרד,  הקבלן .5.23
ופקסימיליה זמינים לעניין ביצועם של השירותים והתחייבויותיו על פי חוזה זה ושאליו תוכל  אלקטרוני

 לפנות בכל עת לגבי כל עניין הנוגע לחוזה זה. הרשות

מכל סיבה , מיד לאחר קבלת דרישה לכך או עם סיומו של חוזה זה לרשותהקבלן מתחייב בזאת למסור  .5.24
את כל המידע והמסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידיו, או הוכן על ידיו בקשר עם  היא,

 השירותים.ביצוע 

לקדמותו טרם ביצוע את מצב הסביבה  יחזיר השירותיםעבודה בקשר עם כל ביצוע הקבלן מתחייב כי ב .5.25
 בית מבנהפגיעה בלהימנע מכל בנוסף הקבלן מתחייב  ., לרבות פינוי וסילוק כל פסולתהעבודה

וכן מתחייב כי במקרה של  ו/או במדרכה ו/או בכביש ו/או בגינה ו/או בכל חפץ אחר /מבנה ציבורהספר
 , יתקן ויחזיר את המצב לקדמותו, על חשבונו. פגיעה כאמור
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וחפיפה עם הקבלן מתחייב בתום תקופת החוזה ו/או בסיום החוזה, מכל סיבה שהיא, לערוך מסירה  .5.26
 הבעלות העברת לרבות, בהתאם להנחיות מנהל הפרוייקט, לאחריו השירותיםבצע את הקבלן אשר י

  .מתקן כל של והסים המודם כולל, אחר לקבלן/או ו לרשות, הסלולארית אינטרנט תכבמער

. במועד הסיור מתקניםהתקינות במסגרתו יבדקו  הפרוייקט ומנהל החדש הקבלןסיור עם הקבלן יבצע 
פעל לתיקון כל והקבלן י לבצעהקבלן ייערך פרוטוקול בין הצדדים, במסגרתו ייכללו כל התיקונים שעל 

 הליקויים אשר יתגלו בסיור זה.

לא ביצע תיקונים  והקבלןאת הטעון תיקון במתקנים בהתאם לפרוטוקול  יבצע הקבלןקבעה הרשות כי 
ם לפרוטוקול המסירה לשביעות רצון הרשות, יהיו הרשות, או את הטעון תיקון בהתא ןאלו, או לא תיק

שלם את י הקבלןו 10%בתוספת תקורה של  הקבלןמי מטעמה, רשאים לבצע את התיקונים, על חשבון 
( ימים ממועד דרישת 5עלות מלוא התיקונים והתקורה לרשות, או למי שתורה הרשות, תוך חמישה )

 הרשות לכך בכתב.

הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  המשנה שלו, סעיף זה, על סעיפי .5.27
 .חוזה זה

 ופיקוח תיאום .6

לתת לקבלן הוראות בכל  מוסמכיםומוסכם בזאת כי הרשות או מנהל הפרוייקט בלבד, הנם  מובהר .6.1
, אישורים לתכניות ואישורים הוראותהנוגע לפרוייקט וביצוע השירותים, לרבות מתן הנחיות, 

על ביצוע העבודות וכן לבדוק את טיב  לפקחלחשבונות. הרשות או מנהל הפרוייקט יהיו רשאים 
הרשות או מנהל שהקבלן משתמש או ישתמש בהם וטיב השירותים ואופן ביצוע השירותים.  החומרים

על פי חוזה זה,  קבלןהתחייבויותיו של הועל קיום  השירותיםעל ביצוע  הפרוייקט יהיו רשאים להשגיח
הבלעדי,  םלנקוט את הצעדים הנדרשים, לפי שיקול דעת קבלןובכלל זה לנקוט את הצעדים ולדרוש מה

 על פי החוזה. קבלןלהבטחת קיומן של התחייבויות ה

ן או לכל מסמך אחר )בי לתוכניותהסר ספק, שום אישור ו/או הוראה של מנהל הפרוייקט, ביחס  למען .6.2
אם הוכן על פי דרישת מנהל הפרוייקט( או  וביןאם הוכן על ידי הקבלן ללא התערבות מנהל הפרוייקט 

המוקנית לרשות ו/או למנהל הפרוייקט, לא ישחררו את  הפיקוחעניין הקשורים בשירותים, וכן זכות 
אין בהם כדי , והמערכתוביצועי לטיב העבודות , הציוד ותפוקות  המלאההקבלן מאחריותו המקצועית 

לטיב התוכניות לרבות , השירותיםלהטיל על הרשות ו/או על מנהל הפרוייקט אחריות כלשהי לביצוע 
 או לטיב התכנון והתפוקות של המערכת.  או המסמכים האמורים ולטיב החומרים

של הקבלן באישורם של  פעולהומוסכם בזאת כי בכל מקום בחוזה זה או בנספח, בו מותנית  מובהר .6.3
הפרוייקט. מקום בו נאמר כי הרשות  למנהלות ו/או של מנהל הפרוייקט, יגיש הקבלן את בקשתו הרש

 זאת באמצעות מנהל הפרוייקט. לעשותרשאית לדרוש דרישה כלשהי מהקבלן, רשאית היא 

/או מי ויהא מנהל הפרוייקט לפי חוזה זה ו/או הדין, הקבלן מהתחייבויות ו/או אחריות לגרוע  מבלי .6.4
על על מנת ללמוד  י התקנת המערכתבאתרובמשרדי הקבלן )לרבות מי מטעמו(  רשאים לבקרמטעמו, 

שיידרש על ידו או  הסברר למנהל הפרוייקט כל וימס הקבלן באופן ביצוע השירותים./או התקדמות ו
 שיקבעו על ידי מנהל הפרוייקט. במועדיםמטעמו, לרבות השלמות לתכניות ולמסמכים שהוכנו על ידו 

להשתתף בכל הישיבות הנוגעות ומנהל הפרוייקט בזאת לשתף פעולה עם הרשות ו/או מתחייב  ןהקבל .6.5
, ישיבותיוזמן על ידי הרשות או מנהל הפרוייקט, ולקיים את ההנחיות שינתנו באותן  שאליהןלפרוייקט 

 במועדים שיקבעו על ידי מנהל הפרוייקט.

ומפורט על התקדמות ביצוע  מלאחשבון מתחייב למסור לרשות ולמנהל הפרוייקט דין ו הקבלן .6.6
לדווח לרשות על כל התפתחות צפויה או  /אוהשירותים במועדים שיקבעו על ידי מנהל הפרוייקט 

או  לרשותלמסור כמו כן מתחייב הקבלן  שאירעה בפועל בנושא השירותים, מייד עם היוודע לו עליה.
דרישת הרשות או  פיתים או חוזה זה, על למנהל הפרוייקט כל הסבר שיידרש על ידו בקשר עם השירו

 מנהל הפרוייקט. 

ו/או בחומרים המיועדים לביצוע  בתוכנותישתמש במתקנים ו/או במכונות ו/או במכשירים ו/או  הקבלן .6.7
מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי  לפגועהעבודות בהתאם לאמור בחוזה, על נספחיו. מבלי 

 לדרישות התקנים הרלוונטים. ומתאימיםהמתקנים ו/או חומרים כמפורט לעיל יהיו חדשים 

הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, .6.8
 .חוזה זה

 של המתקנים החדשים מסירהלוחות זמנים ומועד  .7

ולוחות על פי השלבים  הארציתלרשת החשמל ויחובר  ציבור מבנה/הספר יבפועל בבתותקן י מתקןכל  .7.1
 המפורטים להלן: הזמנים 
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ביצוע כל עבודות התכנון הנדרשות לצורך  - הרשות: מיום קבלת הזמנת עבודה מאת שלב א' .7.1.1
ביצוע סיור הקמת המתקן באתר. לוח הזמנים לשלב א' יכלול, בין היתר, אבני דרך כדלקמן: 
 אישור מתן, מקדים בגג, מדידות הגג, תכנון ראשוני והגשת דוח סימולציה, תוכנית העמדת פנלים

. הקבלן מתחייב כי לוח הזמנים המתקן משקל את לשאת ויכולתו הגג יציבות על קונסטרוקטור
 .לביצוע שלב זה הרשות דרישתשבועות מיום  3לשלב א' לא יעלה על תקופה של 

, על הקבלן לבצע את לעיל 2.8לאחר קבלת צו התחלת עבודה מאת הרשות כאמור בסעיף ': שלב ב .7.1.2
  כל המפורט להלן:

בהעברת חוזי חשמל  רשותלפתיחת תיק בחברת החשמל לחיבור המתקן, סיוע  .7.1.2.1
לחוזה בבעלות הצרכן ככל הנדרש ע"פ ההסדרה, מעקב אחר הטיפול בתיק וביצוע תיאום 

 ;לקבלת אישור חברת החשמל להקמת המתקן באתר טכני באתר ועד

 ;הקבלן דיווח לועדה המקומית ע"פ תקנות פטור מהיתר הבנייה .7.1.2.2

  ;באתר עבודותסקר בטיחות לל בטיחות ממונה אישור .7.1.2.3

  ;מתקןכל אישור אחר שיידרש ע"פ דין כתנאי להקמת הקבלת  .7.1.2.4

לא יעלה על תקופה כים המפורטים לעיל מהבקשות והמסלהגשת  הקבלן מתחייב כי לוח הזמנים
 ;ממועד קבלת צו התחלת עבודה למתקןשבועות  3של 

על תקינות המתקן  בודקבדיקות המתקן, ואישור  ביצוע כל עבודות ההקמה, ההתקנה,שלב ג':  .7.1.3
והתאמתו לחיבור לרשת החשמל, לרבות תיקון כל הליקויים כמפורט בהסכם זה. לוח הזמנים 

' יכלול, בין היתר, אבני דרך כדלקמן: הזמנת חומרים ע"י הקבלן, הצגת תכנון מפורט גלשלב 
, הזמנת ציוד וחומרים, ביצוע הרשות, השלמות תכנון נדרשות עפ"י הערות הרשותלאישור 

לביצוע  בודקהזמנת  עבודות ההקמה באתר, הודעת הקבלן על סיום עבודה, תיקון ליקויים,
. הקבלן מתחייב כי לוח  אישור ממינהל החשמל להפעלת המתקןהבדיקות הנדרשות, קבלת 

 מסיום שלב ב'. שבועות  8 זמנים לשלב ג' לא יעלה על תקופה של

מובהר בזאת כי הקבלן יחל את שלב ג' רק לאחר השלמת כל הפעולות וקבלת כל האישורים 
 הדרושים המפורטים בשלב ב' לעיל. 

 היתר קבלתולאחר  לרשת החשמל על ידי חברת החשמל וחיבורתיעשה לאחר  לרשות כל מתקןמסירת  .7.2
 וחיבורממועד  עשרה ימי עבודה, לא יאוחר מהלאומיות התשתיות במשרד החשמל ענייני ממנהל הפעלה

 . ("המסירה"מועד )להלן:  לרשת החשמל

בחוזה זה לרבות אמור , וזאת בהתאם לו/או מי מטעמה לידי הרשות מתקןבמועד המסירה ימסר ה .7.3
 מועד המסירה:טרם שיבוצע  להלן המפורט מנגנוןול 'א נספחב

 מנהלעל כך הקבלן בכתב, למנהל הפרוייקט.  יודיע, לחשמל ווחיבורהמתקן מה התקנת הושל .7.3.1
 ימים ממועד קבלת ההודעה.  7תוך  תקןהפרוייקט יבדוק בנוכחות הקבלן את המ

ר למנהל הפרויקט את נתוני הקבלן ימסוכחלק מהליך הבדיקה של מנהל הפרויקט את המתקן,  .7.3.2
הגישה למערכת הניטור של המתקן וכן סיסמא ויוזר למערכת וכן תיק מתקן הכולל את כלל 

 האישורים המפורטים בנספח הטכני לחוזה זה. 

, נספחיו והוראותיו מסמכיולתנאי החוזה על כל  םמתאי תקןהממנהל הפרוייקט את  מצא .7.3.3
עם תום הבדיקה )להלן: המתקן  לאותו השלמה תעודת המנהלומשביע רצון, תינתן לקבלן על ידי 

ביחס  מועד הודעת הקבלן על השלמת ביצוע העבודות יהיה( ומועד ההשלמה ההשלמה" תעודת"
 ., כאמורלאותו מתקן

בהתאם לחוזה,  כאמורבוצעו או  הותקנולא  וממנו/או איזה חלק  תקןשהממנהל הפרוייקט  מצא .7.3.4
)להלן:  והשלמותנהל הפרוייקט רשימת תיקונים, שינויים תימסר לקבלן בכתב על ידי מ

 (. המשלים" הפרטיכל"

/או בעריכת הפרטיכל והסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה  למען .7.3.5
, לליקוי שנשכח, לא עקיפההמשלים כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא, ישירה ו/או 

 הפרוייקט. מנהלעל ידי  וובדיקת תקןת המנחשף, או שהתגלה לאחר תהליך קבל
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התקופה שנקבעה על ידי  תוךביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו בפרטיכל  לא .7.3.6
שיקול דעתם המוחלט והסופי אין  פי ועל והמפקח המנהלבכל מקרה בו לדעת  או, המפקח

בתקופה סבירה ו/או באיכות  האמוריםביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות 
מכל יתר זכויותיו על פי החוזה ו/או כל  לגרועו/או בטיב משביעי רצון, יהיה המזמין רשאי, מבלי 

/או כל חלק מהם בעצמו ו/או באמצעות כל גורם אחר. ולבצע את התיקונים ו/או ההשלמות דין 
זמין ינכה הוצאות אלה כאמור יחולו על הקבלן והמ ההשלמותהוצאות ביצוע התיקונים ו/או 

אשר טרם שולם לקבלן ו/או  החוזהכתמורה להוצאותיו הכלליות משכר תקורה  20%בתוספת 
 .ע"פ בחוזה זהת יוערבוה מימושיגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של 

 אתר, ינקה הקבלן את ןהשלמתיע על העבודות על ידי הקבלן ועוד בטרם הוד ביצוע השלמת עם .7.3.7
ממנו כפוף לקבלת הוראה אחרת מהמנהל, את כל החומרים, האשפה,  ויסלק המתקןהתקנת 

אשר אינם מהווים חלק מהעבודות כך שבמועד הבדיקה על ידי  והמתקניםהמבנים הארעיים 
נקיים ומתאימים למטרותיהם. כל ליקויים  המתקןי התקנת אתרו העבודותהצוות הבודק יהיו 
יצוינו אף הם בפרטיכל ויתוקנו  תקןי התקנת המבאתרהעבודות ו/או  יבניקוו/או פגמים שיתגלו 

 תעודת השלמה. יקבלעל ידי הקבלן בטרם 

וימסרו לנציג המתקן התקנת  אתרוהמתקן עם השלמת העבודות יבצע הקבלן תיעוד מקיף של  .7.3.8
 .במועד המסירה הרשות

מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, .7.4
 .חוזה זה

 של המתקנים תחזוקהאחריות ו ישירות .8

 החדשיםוולטאים -פוטו מתקניםל ותחזוקה, שירות הילעירי/או ו לרשות להעניק מתחייב הקבלן .8.1
וולטאיים החדשים -פוטו למתקנים והתחזוקה האחריותשירותי  .הקיימים וולטאים פוטו ולמתקנים

לרשת של המתקן  וחיבורעל  הפרוייקטמנהל  אישורממועד וולטאי חדש, החל -כל מתקן פוטו לגבייחלו 
 ממועד להח ינתנו, הקיימיםוולטאיים -פוטו למתקנים והתחזוקה האחריות שירותיוהחשמל הארצית 

  .הקבלן לאחריות הקיימים מהמתקניםאחד  כל מסירת

 ,הקודם הקבלן עם וחפיפה הקיימיםוולטאיים -הפוטו המתקנים של מסירה לערוך מתחייב הקבלן .8.2
  .הפרוייקט מנהל להנחיות בהתאם לחוזה, 'א בנספחכמפורט 

קיון המערכת, ניהול מלאי חלפים ייכלול תחזוקה, תיקון ונבתקופת השירות והתחזוקה השירות  .8.3
 -טכני ה במפרט כמפורטהתחזוקה  ההנחיותלפי  והכל המערכתבקרת מעקב אחר תפוקת  ,למערכת

 .זה זההמצורף לחו 'א נספח

 נוספים קיימים וולטאיים-פוטו מתקנים .8.4

מים יוולטאיים הקי-למתקנים פוטובנוסף מובהר בזאת כי להלן,  20.9.1מבלי לפגוע מסעיף  .8.4.1
גגות מבני ציבור  11ברחבי העיר תל אביב יפו מותקנים על גבי  ,לחוזה 2'ב בנספחהמפורטים 

 לקום על גגות יםעתידאשר  וולטאיים-פוטומתקנים  9וכן עד  וולטאיות -מערכות סולאריות פוטו
שאינם  ,("הנוספים המתקנים")לעיל ולהלן:  לחוזה 3'ב נספחהמפורטים במבני ציבור נוספים, 

  .ןהקבלשל  השירות והתחזוקהחלק משירותי 

אחריות, להורות לקבלן להעניק שירותי בכל שלב שהוא בתקופת החוזה, הרשות תהא רשאית  .8.4.2
והם יהיו חלק בלתי נפרד המתקנים הנוספים, כולם או חלקם,  וניקיון גם לגבי, תיקון תחזוקה

ויחולו עליהם כל הוראות חוזה זה לעניין השירות  קיימיםה וולטאיים-פוטומהמתקנים ה
 .והתחזוקה

המתקנים , תודיע הרשות על לעיל 8.4.2בסעיף כאמור זכותה לממש את  החליטה הרשות .8.4.3
התחזוקה על המתקנים הנוספים, והקבלן מועד תחילת ביצוע שירותי הנוספים הרלוונטיים, 

 לפעול בהתאם להנחיות הרשות בנוגע לכך.  מתחייב

לעיל, לסירוגין ובמועדים  8.4.2אמור בסעיף למען הסר ספק, הרשות יכול לממש את זכותה כ .8.4.4
 תקופתלהאריך את  כדישונים ואין במועד תחילת ביצוע שירותי התחזוקה למתקנים הנוספים, 

)לרבות  החוזה תקופתתקנים הנוספים תהא ליתרת תקופת ומתן שירותי התחזוקה למ החוזה
 . (/והההארכה, ככל שהוארכ /ותתקופת

של המתקנים הנוספים תהא זהה לתמורה בגין שירותי  התחזוקה שירותי בגיןהתמורה  .8.4.5
 .להלן 13.2כאמור בסעיף התחזוקה למתקנים הקיימים 
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הנו אופציונאלי המתקנים הנוספים על תחזוקה מתן שירותי למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .8.4.6
. בכלל זה הרשות תהא רשאית שיקול דעת הרשותבלבד ומימושה של האופציה תהא לפי 

להחליט, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה, ומבלי צורך לנמק את עמדתה ו/או החלטתה, 
, ולבצעם באמצעות המתקנים הנוספיםמתן שירותי התחזוקה של את הקבלן שלא להטיל על 

 אחר. 

תהווה הפרה יסודית של הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו  סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, .8.5
 .חוזה זה

 קבלןה עובדי .9

אשר יועסק על ידיו ועל  וקבועיבצע את השירותים בכוחות עצמו ו/או באמצעות צוות צמוד  הקבלן .9.1
מתחייב בזאת למנות עובד בכיר ומנוסה מטעמו שיוביל את  הקבלןחשבונו, לאחר קבלת אישור הרשות. 

יהיה  שתפקידוומוכח בביצוע שירותים כאמור בחוזה זה,  השירותים של הקבלן, בעל ניסיון ישיר ביצוע
הקבלן יהיה, בין היתר, הגורם  נציג "(.הקבלן נציגביצוע ותיאום השירותים מול הרשות )להלן: "

הקבלן אליו תוכל הרשות לפנות בכל עת ושעה לעניין ביצוע השירותים ויתר  מטעםהמקצועי 
 הקבלן על פי חוזה זה.  התחייבויות

  .PVמהצוות הצמוד מתחייב הקבלן להעסיק במשרה מלאה חשמלאי בעל ניסיון במערכות  כחלק

. אין ו/או הצוות הצמוד בכתב של הרשות ומראש, לכל שינוי בזהות נציג הקבלן אישורעל הקבלן לקבל  .9.2
בכדי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה או לפי  הרשותבמתן אישור מטעמה של 

 ל דין.כ

, אלא אם )לרבות יועצים מטעמו( השירותים באמצעות קבלני משנההעבודות ו/או לא יבצע את  הקבלן .9.3
 כדי אין משנה קבלן בהעסקת. ולזהותו משנה בקבלן לשימוש ומראש בכתב הרשותכן קיבל את אישור 

 .זה חוזה לפי הקבלן של מאחריותו לגרוע

ובמועדים הנדרשים.  באיכותמתחייב להעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע השירותים,  הקבלן .9.4
היעדר רישום , ויוודא רשיון מתאים ובעליהקבלן יעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים, בסיווג מתאים 

 בתימבני הציבור ו/או שיכנס לשטח ו/או מי מטעמו פלילי )בדגש על עבירות מין( לכל אחד מעובדיו 
 .רהספ

על ידי הקבלן ועל חשבונו, כולל כל  ישירותשל עובדי הקבלן, יועציו והמומחים מטעמו, ישולם  שכרם .9.5
ובהר בזאת כי עובדי הקבלן והיועצים מ. בשלישי וכיו" צדהתשלומים לקרנות, דמי ביטוח לאומי, ביטוח 

שר לעובדיו והמתייחסים ייחשבו כעובדיו וכי כל אחריות שמטיל החוק על מעביד בק שיעסיקוהמומחים 
 אלה תחול על הקבלן בלבד. לעובדים

הצמוד אינו ממלא את  הצוותעת ובכל מקרה שבו תהיה הרשות סבורה שאחד או יותר מאנשי  בכל .9.6
בהסבר כלשהו, בהודעה בכתב,  צורךתפקידיו שבגדר השירותים כראוי, תהיה הרשות רשאית, ללא 

יהיה חייב למלא דרישה, כאמור, ללא דיחוי  הקבלןובד אחר. לדרוש מאת הקבלן כי אותו עובד יוחלף בע
 בקשר או כתוצאה מכך. כלשהןמבלי שהרשות תשא באחריות או בחובות 

הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, .9.7
 .חוזה זה

 במוצרים ו/או חלקים ו/או חלקי חילוף  הבעלות .10

כל מוצר ו/או חלק ו/או חלק חילוף שיסופק על ידי הקבלן במסגרת השירותים יעבור לבעלותה המלאה  .10.1
 של הרשות מיד עם התקנתו, אף אם טרם שולמה תמורתו לקבלן.

הקבלן מתחייב ומצהיר כי לא תעמוד לו וכי לא יעלה כל טענה בדבר תנית שימור בעלות מכל מין וסוג  .10.2
 שהוא כלפי הרשות.

תחייב כי יביא לידיעת כל הספקים ו/או קבלני המשנה שלו דבר הוראות חוזה זה לגבי הבעלות הקבלן מ .10.3
 על המוצרים ו/או החלקים ו/או חלקי החילוף ובדבר היעדר תניית שימור בעלות.

הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, .10.4
 .חוזה זה

 יחסי עובד מעביד העדר .11

עצמאי וכי עליו בלבד  קבלןמצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כ קבלןה .11.1
תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד 

ו/או לכל צד שלישי למי מטעמן ו/או לעירייה ו/או  לרשותשיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו, 
 . על פי חוזה זה קבלןתוך כדי או עקב ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו של ה
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ישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו, בלבד  קבלןה .11.2
מלווה ו/או כל תשלום לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או 

מטעמו, כל ו/או לכל גורם או לעובדים  קבלןסוציאלי אחר, כפי שיקבעו וישתנו מעת לעת ולא תהיינה ל
והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים,  ןו/או מי מטעמ הרשות ו/או העירייהזכויות של עובד המועסק על ידי 

 .ןו/או מי מטעמ הרשות ו/או העירייהם פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטע

ו/או כלפי  כלפיומכל אחריות שהיא, ו/או מי מטעמן פוטר בזה מראש את הרשות ו/או העירייה  הקבלן .11.3
 עובדיו ו/או כלפי כל הבאים מטעמו, הנובעת מיחסי עובד ומעביד.

, הינם עובדים של בלןקהיה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של ה .11.4
הרשות לפצות ולשפות את  קבלןובין בנפרד, כי אז מתחייב ה קבלן, בין ביחד עם ההרשות ו/או העירייה

שהרשות ו/או העירייה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל,  ו, מיד לפי דרישתו/או העירייה
לרבות כל ההוצאות המשפטיות לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו,  ודרשי

 הקשורות לנ"ל.

הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, .11.5
 .חוזה זה

  מידע, סודיות ושמירה על הפרטיות על בעלות .12

של  קניינה( הינו "המידע"על ידי הקבלן בקשר לחוזה זה )להלן:  יגובשמידע שייאסף, ייווצר או  כל .12.1
זה כרצונה  במידעהרשות והוא מוחזק על ידי הקבלן בנאמנות עבור הרשות, אשר רשאית לעשות 

 במגבלות הדין. 

יוצרים, זכות לפיתוח מסחרי ו/או כלכלי או כל זכות אחרת במידע  זכותאין כל זכות קניין,  לקבלן .12.2
וכתוצאה ממנה והוא אינו רשאי וזה חידו כתוצאה מפעילותו במהלך תקופת ה עלשנאסף ו/או נוצר 

 שלזה כל שימוש שאינו קשור בביצוע מטלותיו על פי החוזה, אלא באישור מראש ובכתב  במידעלעשות 
 הרשות. 

דרישה של הרשות יעביר הקבלן את כל המידע שברשותו לרשות הרשות  פיסיום ההתקשרות ו/או על  עם .12.3
שותו עותק, גיבוי או חלקים מן המידע שנאסף על ידו במפורש, ולא ישמור בר לואו מי שהרשות תורה 

 , אלא אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של הרשות. חוזהה תקופתבמהלך 

שניתן להגן עליו, ולהימנע מלהעבירו לרשותו של אדם שאינו קשור  באופןהקבלן לשמור את המידע  על .12.4
 זה, אלא אם כן ניתנה על כך מראש הסכמתה המפורטת והכתובה של הרשות.  חוזהישירות בביצוע 

 השירותיםשל כל מידע ומסמכים המתייחסים לפרוייקט ו/או לביצוע  סודיותומתחייב לשמור על  הקבלן .12.5
לעירייה, שהגיע לידיעתו אגב ביצועו של חוזה זה, וכן מתחייב להחתים את ו/או  לרשותו/או הנוגע 

 ה בדבר שמירה על סודיות המידע האמור. יו על הצהרומנהל עובדיו

ע השירותים בשירותו בקשר עם ביצו הנמצאי הרשות במקרה בו עובדיו וכל מי יהיה אחראי כלפ קבלןה .12.6
 וידיעה כאמור. ישמור בסוד כל חומרלא 

 התמורה .13

בעבור  כןוומסירתם לרשות, וולטאים, חיבורם לרשת החשמל -לאספקה, התקנת מתקנים פוטו בתמורה .13.1
 יהיהונספחיו לחוזה זה  בהתאםלאספקה והתקנת המתקנים  בנוגעו של הקבלן כל התחייבויותי ביצוע

-הפוטו בגין המתקנים התמורה"לחוזה זה )להלן:  'ג נספחבהקבלן זכאי לתשלום תמורה כמפורט 
  .("החדשים וולטאיים

 הקבלן על פי חוזה זה, במלואן ובמועדןבתמורה לביצוע שירותי התחזוקה ולביצוע כל התחייבויותיו של  .13.2
)להלן: לחוזה זה  'ג בנספחלתשלום תמורה כמפורט , יהיה הקבלן זכאי בנוגע לשירותי התחזוקה

  .("בגין שירותי התחזוקה התמורה"

 תשולם לקבלן בהתאם לאבני הדרך שלהלן:וולטאיים החדשים -בגין המתקנים הפוטוהתמורה  .13.3

התקנת הפנלים ועיגונם  בתוםתשולם לקבלן וולטאי חדש -פוטולכל מתקן בגין מהתמורה  45% .13.3.1
 לגג המבנה, לאחר אישורו של מנהל הפרויקט על עמידה באבן דרך זאת. 

לרשת  וחיבור, וולטאי החדש-המתקן הפוטוהתקנת סיום  בתוםמהתמורה תשולם לקבלן  45% .13.3.2
בכתב כי הושלם לאחר אישור מנהל הפרויקט והפעלה מטעם משרד האנרגיה  רואישו החשמל

  .לעיל 7 בסעיף מפורטמסירה הה מנגנוןבהתאם להמתקן כל הליך מסירת 

וולטאי -הפוטו המתקןהתקנת  מסיום םחודשי שלושה לאחרלקבלן  תשולםמהתמורה  10% .13.3.3
  .תקינה בצורה פועל המתקןבכפוף לכך כי  ,לעיל 13.3.2כאמור בסעיף  החדש



 81מתוך  46עמוד 

  תכנונם, אספקתם, התקנתם ותחזוקתם על גבי גגות נכסי העירייה בתל אביב יפו וולטאים-פוטו מתקנים רכישת - 1/2019מכרז 

בכפוף לעמידת הקבלן בכל חודשים  6-אחת לתשולם  התחזוקהבגין שירותי התמורה מובהר בזאת כי  .13.4
 התנאים המפורטים להלן:

 ותבבדיק הליקויים שנמצאו ותוקנואת המפרט ח "דוהתשלום  דרישתלהמציא עם על הקבלן  .13.4.1
יועבר שהתשלום מובהר בזאת, לחוזה זה. למען הסר ספק  'א נספחהמפורטות ב התקופתית

בבדיקת הליקויים שנמצאו בוצעו על ידי הקבלן ויהבדיקות התקופתיות אך ורק לאחר שלקבלן 
  על ידי הקבלן. תוקנוהרלוונטית המתקנים התקופתית 

 פי החוזה לרבות מתן השירות והאחריות כנדרש.-בכל התחייבויותיו על עמידת הקבלן .13.4.2

ייבדק תחילה, על ידי מנהל  ,לעילהמפורטים  שלביםל בהתאם הקבלןכל חשבון אשר יוגש על ידי  .13.5
 הפרוייקט. 

 על מנת שיתקנו.  הקבלןחזר החשבון לידי ואת החשבון האמור, י/או הרשות וט לא אישר מנהל הפרוייק .13.6

 30+שוטף בתנאיישולם הסכום המאושר, על ידי הרשות,  -את החשבון  הרשותומנהל הפרוייקט  ואישר .13.7
  .החשבון הגשתממועד 

 ןת החשבואהקבלן  הגישלעיל, מיום בו  13.7 בסעיףיחול מניין הימים כאמור  -לקבלן ןהוחזר החשבו .13.8
 .והרשות הפרוייקטבכפוף לאישורו על ידי מנהל  ,תוקןהמ

לעיל,  3.2, כאמור בסעיף החוזההחליטה הרשות לממש את הרשות שניתנה לה להאריך את תקופת  .13.9
תעודכן במועד תחילת תקופת ההארכה באופן לעיל  13.4בגין שירותי התחזוקה כאמור בסעיף התמורה 
יחול על מתן שירותי  וסכום התמורה המעודכן הנ"ל תוספת הפרשי הצמדה למדדבאמצעות חד פעמי 

 התחזוקה עד תום תקופת ההתקשרות.

 10%-ביותר מ  השתנו הפנלים שוק של מחירייאשר מנהל הפרוייקט כי במהלך תקופת ההתקשרות אם  .13.10
 /תרדתעלה החדשים ייםוולטא-בגין המתקנים הפוטו, התמורה חתימת חוזה זה מועדבמחירם ביחס ל

, התמורה 12%-המחיר בפועל. לדוגמא: אם מחירי הפנלים יעלו ב /ירידתבמחצית השיעור של עליית
 . 6%-וולטאיים תעלה ב-בגין המתקנים הפוטו

למחיר  10%מובהר בזאת כי בדיקת המחירים תעשה אחת לשנה והעדכון יבוצע רק אם יהיה שינוי של 
כן מובהר בזאת המחירים יתייחסו לפנלים ברמת ההספק העדכנית  כמוהמעודכן האחרון שנקבע. 

  לעיל. 2.10 כאמור בסעיף

 13.9כאמור בסעיף  שתוארך ככל, ההארכה בתקופת התמורה בגין שירותי התחזוקה לעדכון בכפוף .13.11
, לעיל  13.10כאמור בסעיף  וולטאיים החדשים-עדכון התמורה בגין המתקנים הפוטוו/או  לעיל

, היא מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויות וסופיתהנה קבועה  התמורה
, השירות ושירותי האחריותמסמכי החוזה, במלואן ובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים,  פיעל  הקבלן

כל ההוצאות, מיוחדות, כלליות ואחרות, לרבות מסים,  את, למען הסר ספק, תא כולליוה, והתחזוקה
ובביצוע  שהם, בין קיימות ובין עתידיות, הכרוכות במתן השירותים וסוגאגרות ו/או היטלים, מכל מין 

בהתאם להוראות החוזה, ולא יתווספו לו תוספות ו/או הפרשים כלשהם מכל  הקבלןיתר התחייבויות 
 , אלא אם נאמר מפורשות אחרת בחוזה זה.שהואסוג ומין 

אך  כי התמורה כוללת, בין היתר ומוסכםהסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוצהר  למען .13.12
 :כדלקמן, גם את ההוצאות לא רק

ביצוע העבודות מהמתקנים ו/או גגות המתקנים שתיווצר על ידי הקבלן תוך כדי  פסולת פינוי .13.12.1
 ;ופינויים לאתר פסולת מורשה ע"פ הדיןמתן השירותים ו/או 

חשמל החברת עיריית תל אביב, רשות החשמל, עם כל הרשויות בכלל זה  ןעבודות הקבל תיאום .13.12.2
 וכד';לישראל 

, לרבות קבלת היתרים הנדרשים ע"פ כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות כל קיום .13.12.3
 .הבדיקות מול חברת החשמל כלל תיאום  ;דין לביצוע השירותים

וידוא ו רשת החשמלל /מבנה ציבורספר בית, לרבות חיבור כל גג רשת החשמלהמערכת ל חיבור .13.12.4
כולל  ;, בהתאם לכל דיןעל ידי חברת החשמל /מבנה ציבורספר ביתכל גג ב יםמונההתקנת 

 תשתית החשמל הנדרשת עד למונה הייצור. 

 י התקנת המערכתת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתרזהירות למניעת פגיעו אמצעי .13.12.5
 ;ותיהםוסביב

 עבודה בהתאם לדרישת מנהל הפרוייקט; בישיבות השתתפות .13.12.6
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ו/או המשמשים  בעבודהי העזר הנכללים החומרים )ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומר כל .13.12.7
 לביצועה(, הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם;

לתנאי החוזה ו/או  בהתאםוהאחר הדרושים לביצוע העבודה העבודה וכוח האדם המקצועי  כל .13.12.8
, מהנדס חשמל, מהנדס מבנים, בטיחות ממונה, לרבות בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז

 ;'וכו קרינה יועץ, חשמלאי

לביצוע אחר שנדרש  ציודבציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכל  שימוש .13.12.9
 , לרבות אחזקתם, פירוקם וסילוקם בתום העבודות;השירותים

זה  ובכלל, י המערכתאתרומוכו' אל  , העובדיםכלי העבודה כל החומרים, הציוד, הובלת .13.12.10
 העמסתם ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם;

וביטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, בטוח צד שלישי וכו', וכן  הגנה הוצאות .13.12.11
 עלההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג, הן על עבודות בביצוע והן  הוצאות

 עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו;

 ;תיםביצוע ו/או מתן השירו , החלפות, שיפוצים וכד' תוך כדי או לאחרתיקונים .13.12.12

קו כולל נעילה במנעול, לרבות סולמות עלייה לגג הוראות בטיחות הפעולות הנדרשות לעמידה ב .13.12.13
 חיים ו/או נקודת חיים במידה ונדרש. 

 . לגג, והזזת ציוד אחר לרבות מחסנים ניידיםמזגנים  10עד הזזת  .13.12.14

ה כהגדרת השירות והתחזוקהשמחויב הקבלן ליתן על פי חוזה זה במסגרת  השירותים כל .13.12.15
ניטור המערכת והמתקנים, לרבות חיבור המערכת  ,אספקת מודם סלולארילרבות  זה בחוזה

בהתאם כולל תשלום בגין הסים החודשי אינטרנט  קוהמתקנים לתקשורת סלולארית מאת ספ
 ; לדרישות החוזה ו/או הדין

, ל"אששל הקבלן ו/או מי מטעמו, לרבות הוצאות נסיעה, טלפונים,  אדמיניסטרטיביות הוצאות .13.12.16
 ורכב;

לכלול את כל ההוצאות  מתיימרתבזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא  מובהר
את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי  ללקחת בחשבון בנוסף לנ" הקבלןעל  שירותים.הכרוכות בביצוע ה

בין אם הם מצורפים לו ובין אם  על נספחיו ו/או תוספותיו, מסמכי החוזה, כלבהתנאים המפורטים 
  .לאו

, בהתאם לתנאי חוזה זה בתמורהלא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהרשות העלאות או שינויים  הקבלן .13.13
שכר עבודה, שינויים בשערי מטבעות, שינויים במחירי חומרים, הטלתם  עלויותוכאמור להלן, בין מחמת 

מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או  שלהעלאתם  או
 כל גורם נוסף אחר. מחמת

 יתווסף מס ערך מוסף כחוק. לתמורה .13.14

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף  יםימסור לרשות, מעת לעת ועל פי דרישתה, אישור הקבלן .13.15
המגיעים לקבלן את סכומי  מהתשלומים, תנכה הרשות הדרושיםהאישורים  ו. לא יומצא1976 -התשל"ו 

 מס הכנסה על פי דין.

 העסקהאו היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים ו/או על  מס כל .13.16
 שעל פי חוזה זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הינו מעיקרי  סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, .13.17
 .חוזה זה

 ותוספות שינויים .14

זה,  לחוזה א' נספחבהקבלן כמפורט  משירותיחלק בלתי נפרד  שהינםשינויים בצורך בלפגוע  מבלי .14.1
 תוספתלהכניס בכל שלב שהוא של השירותים או של ביצוע הפרוייקט שינוי, תיקון או  מתחייבהקבלן 

 הוראת"כפי שיידרש בכתב על ידי מנהל הפרוייקט, ללא כל תוספת תמורה )להלן: שאינם מהותיים 
ביצוע הוראת השינוי מאת  בגין(. מובהר בזאת, כי אם סבור הקבלן כי מאת מנהל הפרוייקט" השינוי

מיידית  כך, עליו להודיע על היות והמדובר בשינויים מהותיים מנהל הפרוייקט מגיעה לו תוספת תמורה
 הזמנים ותלמנהל הפרוייקט בכתב, תוך פירוט טענותיו, התמורה המבוקשת וההשפעה על לוח

 (.הקבלן" הודעת")להלן: הרלוונטיים לביצוע 
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כי הוראת השינוי מהווה שינוי הקבלן בתגובה להודעת מנהל הפרוייקט מובהר בזאת, כי אם יקבע  .14.2
רה של שינויים אולם במק. מנהל הפרוייקטתוספת תמורה על פי קביעתו של לקבלן מהותי תשולם 

יהא הקבלן בודת אינם מהותיים או אם השינויים נדרשו כאמור מחמת פגם בעמנהל הפרוייקט שלדעת 
 לבצעם ללא כל תשלום נוסף. הקבלןעל 

, יכולים להיות, בין לפגוע מכלליות האמור לעיל, שינויים ותוספות, בגינן תשולם תוספת תמורה מבלי .14.3
 הצבת ;התקנת המתקן שהוסר/או ו המתקן מגג מסוים לצורך ביצוע עבודות על הגג הסרתהיתר, 

  .; החלפת ממירים; התקנת מערכת הכוללת אגירת החשמל המיוצר; איטום גגותתפאנלים על גבי קירו

, תהיה הרשות רשאית לבצע כל לעיל זה מובהר בזה כי פרט לשינויים כמפורט בסעיף ספקהסר  למען .14.4
בהסכמת הקבלן, כאשר הרשות תהיה רשאית למסור את ביצוע השינוי  צורךשינוי אחר בפרוייקט ללא 

 לה. שיראהגם לכל צד שלישי 

הרשות תהיה רשאית, בהודעה בכתב לקבלן,  כי מובהרלעיל,  3.6עד  3.3 ףמבלי לגרוע מן האמור בסעי .14.5
ולשחרר את הקבלן מעל חלק מהם, לפי שיקול  ובנספחיותים מתוך אלו המנויים בחוזה לגרוע שירו

 את לעדכן, שרלוונטי ככל, הצורך ובמקרה שיקול דעתה לפידעתה של הרשות או להוסיף עליהם 
  .יחסי באופן ,הפחתתה לרבות ,בהתאם התמורה

הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, .14.6
 .זה חוזה

  קבלןה אחריות .15

 ואחריותו של הקבלן, על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מוסכם בזה במפורש כי: מחובותיולגרוע  מבלי

, וכן הינו אחראי לרמה שבהםאחראי לשלמות המערכת והשירותים, לרבות כל הפרטים  הקבלן .15.1
 ., לרבות טיב התקנת המערכתהמקצועית הנאותה ולטיב השירותים שבוצעו על ידו

 לחוזה זה. 'א נספחהקבלן יהיה אחראי על תקינות המערכת, הרכיבים והציוד הנלווה כמפורט ב .15.2

  .לחוזה 'א נספחלי'  פרקכמפורט ב הכל בכל אחד מהמתקנים, לתפוקה מינימליתהקבלן אחראי  .15.3

שהם, לרבות נזקי גוף או נזקי  וסוגאו אובדן מכל מין או פגיעה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק  הקבלן .15.4
או לכל צד לקבלן, לעובדיו ולמי מטעמו , לעירייה, לרשותרכוש, אשר יגרמו לו, לכל אדם או גוף לרבות 

או מוטעה או  שגוילקוי או  , בין במעשה ובין במחדל,שלישי אחר, כתוצאה, ישירה או עקיפה, מביצוע
או כתוצאה מאי ביצוע  עובדיו ו/או מי מטעמואו ו/בלתי נאות או רשלני של השירותים על ידי הקבלן 

 או כתוצאה מאי מילוי הוראות חוזה זה. השירותים

על ידו או על ידי מי מעובדיו  נעשתהמקבל על עצמו אחריות מלאה עבור כל פעולה שתוכננה או  הקבלן .15.5
להוראות חוזה זה וכן לכל פעולה או מחדל  בקשראו מי מיתר מועסקיו בקשר עם ביצוע השירותים או 

חוזה זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את הרשות  מהוראותשיעשה על ידו או מטעמו ושום הוראה 
הפרוייקט וכל אדם הפועל בשמם או מטעמם אחראים או כדי לחייבם  מנהל את ו/או את העירייה ו/או

של הקבלן,  לרכושוו הפסד העלול להיגרם לגופו או או בתשלום כלשהו בגין כל אובדן, נזק א בפיצויים
, מחדל, רשלנות, או כל פעולהעובדיו וכל אדם הפועל בשמו או מטעמו, או של כל צד שלישי, מחמת 

 .ביצועוהוראה הקשורה או הנובעת מביצוע חוזה זה או מאופן 

חלק מהם רבות כל ל המוצרים ו/או החלקים ו/או חלקי החילוף,הקבלן יהיה אחראי בלעדית לטיב  .15.6
 בקשר עם מוצרים ו/או חלקים ו/או חלקי חילוף ויהא אחראילהוראות הדין החלות  םולהתאמת

פגם ו/או נזק ו/או קלקול  בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד מכל מין או סוג שהוא שיגרם עקב
שהנם בתחום אחריותו  מוצרים ו/או בחלקים ו/או בחלקי החילוףו/או אי התאמה )גלויה או נסתרת( ב

 של הקבלן כאמור לעיל.

עמידת הקבלן בכללי  מאייהיה אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם לרשות ו/או לעירייה כתוצאה  הקבלן .15.7
שתינתנה על ידי הרשויות  וההוראותהרשיונות, היתרי הבניה, החוקים, החקוקים, התקנות והאישורים 

יום ממועד  14את הנזק או ההפסד תוך  תיקןאם לא המוסמכות בכל הקשור לפרוייקט ולשירותים, 
שנקבע על ידי הרשויות המוסמכות, לפי המוקדם  המועדקבלת התרעה על כך בכתב מאת הרשות, או עד 

 מבין השניים.

  בפרק זה משמעו גם אך לא רק: נזק .15.8

לנותני שירותים אחרים, לקבלנים או ליועצים ששולמו להם כתוצאה  התייקרויות תשלומי .15.8.1
השירותים ובביצוע השירותים על פי חוזה זה שהקבלן גרמן או לא מנען ושאינם  במתןיכוב מע

 כוח עליון. בבחינת

 שהצורך לבצען נבע מביצוע לקוי של השירותים. נוספות עבודות .15.8.2
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הפרת התחייבויות  שלאו סעד בו תדרש הרשות לשאת כלפי צדדים שלישיים כתוצאה  סכום כל .15.8.3
 כלפי חוזה זה ו/או על פי כל דין. הקבלן

 יקויימולכך שבמשך כל תקופת ביצוע השירותים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו  אחראי הקבלן .15.8.4
תקינים  עבודהעל ידו ו/או על ידי מי שיועסק על ידו ו/או מטעמו, בביצוע השירותים, סדרי 

/או לגוף ו/או לרכוש וייקט וסדרי בטיחות נאותים כמתחייב על פי כל דין למניעת נזקים לפרו
 כלשהם.

לכל אובדן, נזק, הפסד או  אחראיםו/או העירייה וכל אדם הפועל בשמם או מטעמם לא יהיו  הרשות .15.9
מטעמו, מחמת פעולה רשלנית, מחדל,  הפועלהוצאה העלולים להיגרם לקבלן, לעובדיו ולכל אדם אחר 

ה או ביצוע השירותים, והקבלן לבדו ישא החוז מקיוםמקרה אסון או סיבה אחרת הקשורה או הנובעת 
 המפורטים לעיל. מהמקריםבאחריות לתוצאות, בכל מקרה 

דרישה בכתב, את הרשות ו/או  קבלתמתחייב לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיידי עם  הקבלן .15.10
שתוגש, כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא  וכנגד, בגין כל נזק מי מטעמןו/או  ןעובדיההעירייה, ו/או 

ין רוחני אחרת, בגין כל מעשה ו/או מחדל לו יזכות קנ הפרתלרבות תביעה שעניינה הפרת פטנט או 
וההוצאות המשפטיות שייגרמו לרשות  ד"עו ט, לרבות שכ"הדין /או על פיואחראי הקבלן על פי חוזה זה 

חראי להם על פי לחובתה בקשר לנזקים, אשר הקבלן א דיןבמלואן ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק 
, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ותתן לקבלןחוזה זה ובתנאי, שהרשות תודיע 

 כנגד תביעה כאמור. להתגונןלקבלן הזדמנות 

הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, .15.11
 .חוזה זה

   ביטוח .16

, הוראות הביטוח אשר יחולו על הקבלן לעניין על פי הסכם זה ועל פי דיןהקבלן של  חבותולגרוע מבלי מ .16.1
 נספח ה'עבודות ההתקנה ועבודות התחזוקה הן אלו המפורטות בנספח הביטוח המצורף להסכם זה כ

 בלתי נפרד הימנו. ןהמהווה חלק

תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת , על סעיפי המשנה שלו,סעיף זה .16.2
 .חוזה זה

 החוזה  ערבות .17

/או התחייבויות עתידיות, וובמועדן,  במלואןמילוי כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה  להבטחת .17.1
 בלתי מותנית, צמודה למדד, בסך בנקאיתערבות  -חתימת חוזה זה  במועד הקבלן לרשות ימציא

  (."החוזה ערבות"להלן: )שקלים חדשים(  אלף שלוש מאות) ₪ 300,000

 יום לאחר תום תקופת החוזה. 60ערבות החוזה תהיה בתוקף עד  .17.2

 נספחב, בתנאים ובנוסח הקבוע מותניתתהא ערבות בנקאית צמודה, אוטונומית ובלתי  ערבות החוזה .17.3
  .לחוזה 'ו

 ,תוקפההארכת מ, מהוצאתה לרבות, הימנה הנובעותו/או  ערבות החוזהב הכרוכותההוצאות  כל .17.4
 ו/או בהגדלת היקפה לפי העניין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. חידושה, בגבייתה

כל הוצאה ו/או נזק ו/או פיצוי  לכיסוי, כולה או חלקה, ערבות החוזהתהא רשאית לחלט את  הרשות .17.5
ו/או  ומבלי שלקבלן תהיינה טענות והמוחלט הבלעדיהנובעים מהפרת חוזה זה, לפי שיקול דעתה 

 בשל כך. הרשותדרישות ו/או תביעות כלשהן כנגד 

של הקבלן כלפי הרשות על פי  מחיוביוו/או במימושה על ידי הרשות כדי לגרוע  ערבות החוזהבמתן  אין .17.6
מזכויות הרשות לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו  לגרועהחוזה ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי 

 .דיןי כל על פי החוזה ו/או על פ

 במקרה של מימושה. קבלןאין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של ה .17.7

, כולה או חלקה, על ידי הרשות, ימציא הקבלן לרשות ערבות בנקאית לתקופה, ערבות החוזהחולטה ה .17.8
הערבות  )שבעה( ימים מיום חילוטה של 7בסכום ובתנאים זהים לערבות הבנקאית שחולטה, וזאת תוך 

 .הבנקאית

על ידי הרשות, תקבע הרשות על פי שיקול דעתה  ערבות החוזהשל חילוט  במקרהכי  בזאת מובהר .17.9
 הסכומים. זקיפתהבלעדי את סדר 

הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  על סעיפי המשנה שלו,  ,סעיף זה .17.10
 חוזה זה.
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 וסעדים  הפרות .18

 על הוראות החוזה. יחול 1970 - אהחוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל" חוק .18.1

לבטל את החוזה ו/או ולהביא  רשאיתלגרוע מהוראות כל דין ומהוראות חוזה זה, תהא הרשות  מבלי .18.2
 לסיומו המיידי, גם בכל אחד מהמקרים הבאים:

 הקבלן התחייבות יסודית מהתחייבויותיו, על פי חוזה זה או על פי הדין. יפר אם .18.2.1

הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, או על פי הדין ולא תיקן את ההפרה  הפר אם .18.2.2
  ימים ממועד בו נשלחה אליו דרישה בכתב על ידי הרשות. 10 תוך

טית, או הוגשה בקשה לפירוק הקבלן, הקבלן, או פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר משפ נפטר אם .18.2.3
נגד  פירוקהוגשה בקשה לכינוס נכסי הקבלן, או ניתן צו כינוס נכסים נגד הקבלן, או ניתן צו  או

 הסדרהקבלן, או שהקבלן הגיש בקשה להקפאת הליכם ולהסדר עם נושיו, או שהקבלן עשה 
צו  הוטלת רגל אחרת ו/או עם נושיו ו/או ניתן לגביו צו הקפאת הליכים ו/או כל פעולת פשיט

בוטלו תוך  לאעיקול על עסקיו ו/או מטלטליו וכל בקשה שהוגשה כאמור ו/או צו שניתן כאמור, 
הקבלן עצמו,  ידייום מעת הגשת הבקשה, או ממועד מתן הצו ובמקרה בו הוגשה בקשה על  21

 ימים ממועד הגשתה.  7אם לא הוסרה הבקשה תוך 

לן כי אין הוא מתקדם בביצוע השירותים, לרבות כל חלק הימנו, מנהל הפרוייקט בקב התרה אם .18.2.4
ואופן המבטיחים את סיומו במועדים שנקבעו, והקבלן לא נקט בצעדים המתאימים  בצורה

יום למן קבלת  14סיום העבודה נשוא ההתראה במועד שנועד לסיומה, וזאת בתוך  להבטחת
  מאת מנהל הפרוייקט. ההתראה

, ללא אישור ןחוזה, כולן או מקצתזכויותיו על פי הו/או שיעבד את  או הסבו/המחה  קבלןה .18.2.5
 .הרשות מראש ובכתב

 השירותים.חדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או מלבצע את  קבלןה .18.2.6

יעמוד הקבלן במועדים המפורטים  לאמבלי לפגוע בכל סעד אחר של הרשות לפי חוזה זה ו/או הדין,  .18.3
, בשל סיבה שאיננה נובעת מכוח עליון, ישלם המתקניםו/או במועדים בקשר לאספקת והתקנת  7בסעיף 

איחור  יוםבגין כל למתקן שקלים חדשים( חמש מאות ) ₪ 500 -הקבלן לרשות, סך בשקלים השווה ל
  /או הדין.ונים וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לרשות על פי החוזה בלוח הזמ

 :והתחזוקה שירותל בקשר במהלך קבלןה התחייבויות קיום אי בשל סעדים .18.4

חוזה על פי  והתחייבויותיאת  קבלןהפר המבלי לפגוע בכל סעד אחר של הרשות לפי חוזה זה ו/או הדין, 
ם מראש, וללא צורך להוכיח נזק מיומוסכ כיםמוער ייםפיצויקנסות ולרשות שלם י קבלןה זה ונספחיו

לכל מתקן,  ביחס, לחוזה זה 'א נספח -לנספח הטכני 'אי פרקב המפורטתקוב בטבלה נהסך ע"פ ה ,כלשהו
בגין כל יום )או חלק ממנו( של איחור בביצוע איזה מהתחייבויותיה בקשר עם תחזוקת המתקנים ו/או 

 ולפיצויים לקנסות. אחר/או ו נוסף דלכל סע תיקון תקלות באותו מתקן, זאת מבלי לפגוע בזכות הרשות
  וריבית. הצמדה הפרשי יתווספו"ל הנ

  החוזה ערבות חילוט .18.5

, בכל מקרה מבלי לפגוע בכל סעד אחר של הרשות לפי חוזה זה ו/או הדיןו מן האמור לעילמבלי לגרוע 
ו/או המתקנים לרבות בקשר לאספקת והתקנת   ו/או הפרה של התחייבויות הקבלן איחור בביצועשל 

, או חלק ממנה, כמפורט ערבות החוזה, תהיה הרשות זכאית לחלט את בקשר לשירות והתחזוקה
 .17 פיםבסעי

לו זכאית אחר , כדי לגרוע מכל סעד בכל אחד מהסעדים המפורטים לעיל ו/או בחוזה זהאין באמור  .18.6
, לרבות זה על נספחיו חוזהע"פ  והתחייבויותיאת  קבלןהרשות, על פי חוזה זה ו/או הדין, בגין הפרת ה

 . ,ביטול החוזה /אוו ערבות החוזהם, חילוט מיהמוסכ ייםקבלת הפיצוי

הרשות לפיצויים בגין כל נזק  שלהסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה  למען .18.7
לרבות ו, אי עמידה במועדיםהחוזה, לרבות בהתחייבויותיו על פי  הקבלןאי עמידת שנגרם לה עקב 

 מימון ואובדן רווחים. הוצאות

ומבלי לגרוע מהוראות חוזה זה ו/או הדין, מכל סיבה שהיא, , ו/או הסתיים חוזה זה מקרה בו בוטל בכל .18.8
ועל חשבון  הבלעדיתהא הרשות רשאית למסור את ביצוע השירותים לצד שלישי, לפי שיקול דעתה 

/או דרישות בקשר לכך, להשתמש בכל והקבלן. הרשות תהא רשאית, מבלי שלקבלן יהיו כל טענות 
 .החוזה כאמור /סיוםהקבלן עד לביטול ידיהתוכניות והמסמכים הקשורים לשירותים שהוכנו על 
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 העברת זכויות איסור .19

להוראות חוזה זה, כולן או מקצתו,  בהתאםלא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחר את זכויותיו  הקבלן .19.1
 לכך אישור מראש ובכתב של הרשות.  קיבלולא ימסור או ימחה כל זכות לפיו, אלא אם 

מניות, הגדלת הון מניות ו/או הקצאת מניות ו/או בכל דרך  העברתבקבלן בין באמצעות  בבעלות שינוי .19.2
 נה גם על שינויים מסוג זה.לענין סעיף זה, וההוראות דלעיל תחול זכויותאחרת תחשב כהעברת 

ם, אלא אם קיבל לכך אישור מקצתאו  םכולאינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים,  הקבלן .19.3
 .מראש ובכתב של הרשות

ביצוע השירותים לאחר  מסירתהרשות להמחאת/ העברת/ שיעבוד זכויותיו של הקבלן לאחר, או  אישור .19.4
, האחריות והחובות המוטלות עליו מההתחייבויותכאמור לעיל, לא יהיה בהם כדי לשחרר את הקבלן 

 .אחרתמראש ובכתב , אלא אם כן אישרה הרשות על פי חוזה זה ועל פי כל דין

ודית של הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יס סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, .19.5
 .חוזה זה

 כללי .20

עליו את חתימות הצדדים  ויישאמסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב  הצדדים .20.1
 שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא.

בכל משא ומתן שקדם  להתחשבבחוזה זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, ואין  הכתוב .20.2
ו/או  בהתחייבויותתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או או שה , ככל שכזה התקיים,לחתימתו

 .לובחוזים שקדמו 

 על סעדים ויתור .20.3

ומתחייב בזה כי לענין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו  מצהיר הקבלן .20.3.1
 השירותיםחוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להפסקת ביצוע  לפי

זמניים ובין  ביןכאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, 
אחרת שתכליתה  תרופהקבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל 

 אכיפת החוזה.

ביצוע  הפסקת ביצוע השירותים על פי חוזה זה, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת של במקרה .20.3.2
 לאחר. השירותים

 שיפוט סמכות .20.4

לדון בכל  הייחודיתבזה במפורש, כי לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות השיפוט  מוסכם
 , ביצועו וסיומו.פרשנותוו/או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים, בקשר עם חוזה זה,  וקותהמחל

 החל הדין .20.5

 ברירת הדין שלו.חוזה זה הינו דין מדינת ישראל, ללא כללי  עלהחל  הדין

 או שינוי ויתור .20.6

תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה  תהווהמתנאי החוזה במקרה מסוים לא  לסטות צד של הסכמה .20.6.1
לו על פי החוזה במקרה מסוים,  שניתנושווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות 

ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על  ואיןאין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר 
 זכויות וחובות לפי חוזה זה.

, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על זכות ויתור שום .20.6.2
 והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון. מזכויותיו

 קיזוז .20.7

 זוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד הרשות.בזה על כל זכות קי מוותר הקבלן .20.7.1

זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לה  תהיה הרשות .20.7.2
, מתוך הכספים שיגיעו ממנה לקבלן, לרבות כל סכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או תשא מהקבלן

 , בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן.בו
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 שיפוי .20.8

הקבלן בין אם הוא נובע מתביעתו של עובד הקבלן לם כל סכום שעל פי חוזה זה חב בו חויבה הרשות לש
זכאית לשיפוי ופיצוי הרשות או עובד של הרשות או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר, תהא 

על כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות הוצאות  הקבלןמלא מאת 
על כל מקרה  לקבלןהרשות תודיע  .יהיו לה בקשר לתביעתה בגין האמורמשפטיות ושכר טרחת עורך דין ש

 שהיא נתבעת כאמור.

 לשירותיםנוספות בקשר  הוראות .20.9

כל ספק, אין בכל האמור בחוזה זה בכדי להעניק לקבלן בלעדיות בביצוע השירותים  הסר למען .20.9.1
או עבודות שירותים דומים  אוחוזה זה ולרשות נתון שיקול הדעת הבלעדי למסור עבודות  פיעל 
 לצדדים שלישיים ו/או לבצען בעצמה.  זהנשוא חוזה שירותים  או

י הוראות הרשות ועל פי נוהליה והנחיותיה, את השירותים כמפורט בהסכם על פ יבצע הקבלן .20.9.2
 לידיעתו מפעם לפעם. שיובאוכפי 

רשאית לשנות ולעדכן את הוראותיה, נהליה והנחיותיה והקבלן ימלא אחר אלה,  תהא הרשות .20.9.3
 לו, שונו או עודכנו מפעם לפעם. שהודעוכפי 

ספק או של סתירה בין האמור במסמכי החוזה לבין תוכנן של הוראות הרשות,  שלמקרה  בכל .20.9.4
, יפנה הקבלן לרשות לקבלת הבהרות. הבהרות הרשות תחייבנה לכל דבר והנחיותיהנוהליה 

 הקבלן והוא ימלא אחריהן כאילו היו חלק מהאמור בחוזה זה מלכתחילה. אתועניין 

לה על הקבלן ושולם ע"י הרשות, יוחזר לרשות מאת כל סכום, שחובת תשלומו על פי חוזה זה ח .20.9.5
 הקבלן, בתוספת הפרשי הצמדה למדד וריבית, ממועד תשלומו ע"י הרשות ועד למועד ההחזר.

 הודעות  .21

תחשב כמתקבלת בעת  -במבוא לחוזה ין לנמען המצו -ד על ידי צד למשנהו הודעה שנמסרה בי כל .21.1
 מסירתה. 

תחשב  -ין להלן הנמען המצו ציוןין להלן ותוך בפקס המצול ידי צד למשנהו שתשלח הודעה ע כל .21.2
ביום עסקים ובשעות העסקים  נשלחהשלחה, אם ההודעה יכמתקבלת על ידי הצד השני בעת ה

, והכל בתנאי שברשות השולח אישור העוקבתיחשב כמתקבלת ביום העסקים  -המקובלות ואם לא 
 כאמור להלן.  רשוםבכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר 

המצוינת להלן ותוך ציון הנמען  הכתובתהודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי  כל .21.3
 שלחה; ישעות ממועד ה 48השני תוך  הצדתחשב כאילו התקבלה על ידי  -המצוין להלן 

 

 באו הצדדים על החתום: ולראיה
 
 
 
 

_____________________    _________________________ 
 הקבלן            הרשות

 
 

 אישור
 

____________ ו_______________ אשר חתמו על  כי__________________ מאשר בזאת  ד, עו"מ"הח אני
מטעם הקבלן על חוזה זה וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי  לחתוםחוזה זה בפני, בשם הקבלן הינם מוסמכים 

 לחתום על החוזה ונספחיו. ל"הנבחוזה זה ולהסמיך את  להתקשרשלה   ההתאגדותהקבלן בהתאם למסמכי 

_____________________ 
 ד, עו"
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 לחוזה נספח א'

  וולטאים-מפרט להתקנת מתקנים פוטו
 ו/או החוזה גגות נכסי העירייה במסגרת המכרז וולטאיים אותם יהיה רשאי הקבלן להתקין על -המתקנים הפוטו

להלן בנספח ידי רשות החשמל, כמו גם בתנאים ובאפיונים המפורטים -יעמדו בדרישות הטכניות אשר פורסמו על
  .זה

פי -ותקנותיו ועל 1954 –פי דרישות חוק החשמל התשי"ד -המתקן יחובר לרשת החשמל של חברת החשמל על
 הנחיות / החלטות רשות החשמל כפי שאלה יקבעו מעת לעת. 

באופן משותף  הקבלןוולטאיים לרשת החשמל הארצית יפעלו הרשות ו/או העירייה ו-לצורך חיבור המתקנים הפוטו
וולטאיים על -ת החשמל ו/או כל גוף אחר אשר אישורו נדרש לצורך התקנת המתקנים הפוטומול חח"י ו/או רשו
 גגות נכסי העירייה.

, חיבורם לרשת החדשים וולטאיים-הפוטו המתקנים להתקנת הקשורים ההיבטים בכל, חשבונועל הקבלן יטפל, 
וולטאיים -הן למתקנים הפוטו והתחזוקההשירות  וביצוע הפעלתםלפורטל ניטור אינטרנטי,  חיבורםהחשמל, 

 :הקבלן ידרש זה בכלל. באמצעותם חשמל וייצור, וולטאיים הקיימים-החדשים והן למתקנים פוטו

 בהתאם ,לחוזה 1'בבנספח המפורטים  נכסי העירייה גבי גגות וולטאים על-ספק ולהתקין מתקנים פוטותכנן לל .1
 במסמכי המכרז וחוזה זההנחיות הרשות ו/או העירייה, במועדים המפורטים ל

ת יחס העמס (.DCכי הספק ההתקנה יחושב כסכום המצרפי של המודולים המחוברים לממיר )הספק  ,ובהרי .2
  .החוזה"פ ע התפוקה ביעדי יעמוד שהקבלן ובלבד הפרויקט,, באישור מנהל 30%ממירים מכסימלי מותר הינו 

' י פרקב כמפורט מינימלית תפוקהוולטאים ייצרו -המתקנים הפוטומ כל אחדהסר ספק, מובהר בזאת, כי  למען .3
 , במשך כל תקופת החוזה. להלן

וולטאיים, על חשבונו, לרשת החשמל הארצית לצורך יצור חשמל עצמי בהתאם -לחבר את המתקנים הפוטו .4
 להנחיות רשות החשמל.

וולטאים -להסדר מתקנים פוטו בכל תקן בהתאם להסכם הצטרפותוולטאיים -הפוטולוודא עמידת המתקנים  .5
 שיחתם בין הרשות ו/או העירייה לבין חח"י. 

 .זהולטאים כמפורט בנספח -לתחזק את המתקנים הפוטו .6

חלקי מערכת פגומים בזמן סביר, מספיק של חלקי חילוף לצורך החלפת  ימלאקופת החוזה לאורך כל תלהחזיק  .7
ממירים נוספים  2ות ההספק שהותקן + פנלים מכמ 2%, לפחות חומרת התקלה, כמפורט בנספח זהפי -על

 לכלל המתקנים על הגגות. בכל עת זמינים במלאי 

וא, הנדרשים לצורך לשאת באופן בלעדי בכל התשלומים והאגרות, הממשלתיים והעירוניים, מכל מין וסוג שה .8
  .החשמל לחברת אגרותו םתשלומי, לרבות וולטאיים-ההתקנה וההפעלה של המתקנים הפוטו

חוק התכנון והבניה ל בהתאםפי כל דין, לרבות  עלוהשירותים נשוא החוזה את העבודות הקבלן מתחייב לבצע  .9
"תקנות תו"ב )להלן:  2014התכנון והבניה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( התשע"ד  תקנותותקנותיו, כולל 

או כל רשות אחרת רשות הכבאות  ,העירייה ,( וכן בהתאם להנחיות רשות החשמל, חברת החשמלפטור מהיתר"
בקשר לעבודות והשירותים נשוא המכרז והחוזה לרבות בקשר לתקנות תו"ב פטור מהיתר ו/או לעבודות ללא 

 היתר. 

-תוכנית החשמל בהתאם למערכת המתוכננת עללעדכן את הקבלן מתחייב מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, 
מהנדס חשמל מורשה מטעמו, ולקבל את אישור חברת החשמל לחיבור ידי -ידו, להציג תוכנית חשמל חתומה על

 המתקן לרשת החשמל בהתאם לתוכנית החשמל המעודכנת.

 השירותים בנספח המפורטיםמטעם הקבלן  ו/או עובדים משנה קבלני/או ו ליועצים ובנוסף לפגוע מבלי .10
  :ו/או על פי דין ו/או בחוזה ההתקשרות

 .PVבמשרה מלאה בעל ניסיון במערכות  מוסמך חשמלאיעל הקבלן להעסיק  10.1
( )ככל שיועסק כקבלן משנה על ידי הקבלן הקבלן מטעם החשמל קבלן עלהמוסמך /  על החשמלאי 10.2

 עבר אשרפי חוזה ההתקשרות ונספחיו  עללהיות רשום בסיווג המתאים לביצוע עבודות מהסוג הנדרש 
 .1139"י תפי -על בגובה בעבודה השתלמות

 )ככל שיועסק כקבלן משנה על ידי הקבלן( הקבלן מטעם החשמל קבלן על/  המוסמך החשמלאיעל  10.3
של שנתיים לפחות,  ממיריםבהרכבת  .יהיה מוכר ומוסמך, בעל הכשרה וניסיון ממיריםה את מתקיןה

 "י. חחלמוני חשמל של  ממירים 15אשר ביצע התקנה וחיבור בפועל של לכל הפחות 
מכלליות האמור  פגועל ימבל. וזהלח 'ד נספחב כמפורט, מטעמו בטיחות ממונה להעסיק הקבלן על 10.4

ינחה אותו לפני ביצוע עבודות ההתקנה ובמהלכן, בשים דגש על נוהלי בטיחות לעיל, ממונה הבטיחות 
 שחרור פתחי חסימת מניעת, אש בטיחות בנושא בטיחות הנחיות לקבללמצבי חרום. בכלל זה על הקבלן 
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על הקבלן להציג אישור  .החשמל בחיבורי התלקחות מניעת, מילוט דרכי חסימת מניעת, ועשן חום
 החיבור לחברת החשמל.  טרם הבטיחות ממונהההתקנה בהתאם להנחיות אלו בחתימת 

במדור מבנים בעל ניסיון בתכנון ופיקוח על התקנת  םהקבלן להעסיק מהנדס קונסטרוקציה רשו על 10.5
 ההתקשרות לרבות נספח שירותים זה ו/או הדין.  בחוזהוולטאיות כנדרש -מערכות פוטו

 מהמשרד להגנת הסביבה לבדיקות קרינה מייננת. ורישיון על הקבלן להעסיק יועץ קרינה בעל הסמכה  10.6
   בהתאם לאמור בנספח שירותים זה ו/או הדין. בתחום מוכח ניסיון בעל איטום יועץ להעסיק הקבלן על 10.7
מוסמכים ע"י ה מטעמוידי טכנאים ו/או עובדים -עלשהעבודות ו/או השירותים יבוצעו ידאג  הקבלן 10.8

 מקצועי מספק.  נסיון ובעלי ובמתקניםלטיפול במערכת  ניםהיצר
פי -בעלי כל האישורים הנדרשים על יהיומטעם הקבלן  במתקניםהמטפלים  הטכנאיםו/או  העובדים 10.9

 ההכשרה הנדרשת לצורך עבודה בגובה.  בעליו /העבודותכל דין לביצוע השירות
עבודות ביצוע  לצורך /מבנה ציבורכנס לבתי הספריעובד ו/או טכנאי מטעם הקבלן שאמור להכל  על 10.10

 לחוק בהתאם, השירותים לביצוע כתנאימהמשטרה,  מראשלקבל אישור ו/או שירותים על פי החוזה 
 ו/או על פי כל דין אחר.  מסוימים במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת

יעברו הכשרה של בביצוע העבודות ו/או השירותים הקבלן יהיה אחראי שכל האנשים העובדים מטעמו  10.11
 עבודה לגובה.

  מפרט טכני

 :א. כללי

  ההתקשרות חוזה/או ו מהמכרז נפרד בלתי חלק מהווה, להלן המפורט הטכני המפרט

 ולא לגרוע ממנו. לרבות חוזה ההתקשרות על המפורט ביתר מסמכי המכרז להוסיףמפרט זה בא 

התנאים  בכללעמוד הקבלן ידי -מובהר ומודגש בזאת, כי על המתקנים שיותקנו על גגות נכסי העירייה על
 . במצטברוהדרישות המפורטים בנספח זה 

 

 :ב. הגדרות

 בכל מקום במסמך זה למונחים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:

מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית,  – וולטאי"-או "המתקן" או "המתקן הפוטו "pv -"מתקן ה
, acמובילים לכבלים, מערכת הארקה, לוח חשמל ראשי  ac/dcסולארי, ממיר מתח, כבלי  מודולהכוללת מערך של 

 . , מונה ייצור, מערכת ניטור ודיווחמודול, מעמד קונסטרוקציה לdcמפסקי 

 .חברת החשמל לישראל – או "חח"י" "חברת החשמל"

 .הרשות לשירותים ציבוריים חשמל בישראל –"רשות החשמל" 

 .ותקנותיו 1954 –חוק החשמל, התשי"ד  –"חוק החשמל" 

 
 

 לצרף להצעה למכרז המשתתףטכניים אותם נדרש  מסמכיםג. 

לצרף להצעתו את כל המסמכים ו/או  המשתתףבתנאים המפורטים בנספח זה, נדרש  המשתתףלהוכחת עמידת 
 הפרטים המפורטים להלן:

 : לספק את האישורים הבאיםהמהווה חלק מהמתקן יש  מודולביחס ל .1

  ,שם יצרן, ניסיון בשוק של היצרן, טכנולוגיה, יעילות, גודל פנל, משקל פנלWp  לפנל, טווחי פעולה לפנל
 ואט לפחות.  380הפנל יהיה בהספק של  אחריות. תעודת )טמפ', התנגדות רוח(, 

 ים עומדים באחד התקנים הבינלאומיים המפורטים להלן: מודולאישורים כי ה 

IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2  

 משמש להתקנות מסחריות של מתקני  המתוכנן להתקנה מודולכי סוג ה אסמכתה מטעם היצרןpv 3 - ב 
  .350MWבכמות העולה על בעולם החולפת  בשנה נמכרו האחרונות השנים
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  תברשיממופיע  המודוליםהיותו של יצרן על אסמכתה tier1 למועד הגשת ההצעה.  פההתק, בלומברג של 

 בעלי תקן גרמני  המודוליםכי  אסמכתאTÜV [German Technical Inspection Authority]. 

 בישראל או  ים המעיד כי הינו מפיץ מורשהמודולמטעם יצרן ה מודולכמו כן יש לצרף אישור הפצה של ה
 או משרד של היצרן בארץ.  מודולשבישראל ישנו מפיץ מורשה של 

 המתוכנן להתקנה סינוור של המודול הספציפי-לאי מהנדס חשמליצרן/ אישור. 

  לשנה.  0.7%שנים, דגרדציה שנתית שאינה עולה על  25אחריות ליניארית לתפוקה למשך 

 ידות לאישור של בדיקת עמ- PID. 

 המהווה חלק מהמתקן יש לפרט: לממיר ביחס  .2

 כל הנתונים החשמליים(97%) לפחות  שם יצרן, ניסיון בשוק, נצילות ,. 

  ממירים.לשם החברה הנותנת שירות  

  ובתקנים הבינלאומיים  4777בתקן הישראלי עומד הממיר אישור כיUL 1471 ,IEC 61000  ו- IEC 

62103.  

  הגשת ביום החשמל חברת ידי על שמאושרים ובתנאיפאזיים בלבד, -תלת ממיריםיובהר כי תאושר התקנת 
  .למכרז ההצעה

  יםשנים לממיר 20אחריות של . 

 

 ד. תכנון כללי

לעמוד בהוראות כל דין ובכלל זה  הקבלן, הפעלתם, ואחזקתם מתחייב pv –בכל הקשור להתקנת מתקני ה  .1
 בהנחיות ובדרישות הקבועות ב:

 1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל. 

  2007-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( תשס"ז. 

  1990 -תקנות בבטיחות בעבודה )חשמל( תש"ן. 

  2009 –תקנות הקרינה הבלתי מייננת תשס"ט. 

 2008 –חי או בקרבתו( תשס"ט  תקנות החשמל )עבודה במתקן. 

 1984 –"ה התשמ( מסוימים מסרטנים בחומרים עבודה)איסור  בעבודה הבטיחות תקנות. 

 החומרים המסוכנים )יישום פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון(  תקנות
 .2004 –"ד התשס

 מוסדות בתחומי סולאריות במערכות הבטיחותיים התנאים להבטחת בטיחות מבדק לעריכת מנחה רשימה 
 .האגף הבכיר לבטחון בטיחות ושע"ח של החינוך

תכנון המתקן יתבצע כך שייקח בחשבון את כל התנאים הסביבתיים, כולל הצללות אפשריות ומעקף מכשולים  .2
ידי -עלויחתם יבוצע תכנון חשמלי )אם קיימים(. התכנון יכלול הגנה על המתקן מפני גורמי טבע וגורמי אנוש. 

 מהנדס חשמל מוסמך.

 , הפסדים ותפוקתמתקןהעיקרי בהמציג את הציוד  pvsys תוכנתיציג דוח הדמייה ממוחשב באמצעות התכנון  .3
  הדוח יאושר ע"י מנהל הפרויקט מטעם הרשות לפני תחילת ביצוע העבודה בפועל.המתקן השנתית הצפויה. 

יחתמו ע"י מהנדס חשמל בעל רישיון מתאים. תוכנית החשמל, תוכנית חד קוות, תוכנית הארקות ולוחות  .4
יחתמו על ידי מהנדס קונסטרוקציה  מערכת העיגון הקונסטרוקטיבית , פריסת האבנים ופרטיתוכניות ההצבה

 לפני תחילת ביצוע העבודות בפועל.  –

שילוט אזהרה, וכן כל מיקום ההנפה והנחת הציוד על הגג, מתקן, התכנון יכלול סימון פיסי ברור של אזור ה .5
 אמצעי הגנה רלוונטי בהתחשב במיקום המבנה ובפעילות סביבו. 
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וולטאיים וכי הוא מכיר -לוודא כי ערך סיור בכל האתרים המיועדים להקמת מתקנים פוטו קבלןבאחריות ה .6
 היטב את הנכסים עליהם מתוכננת הקמת המתקנים והמגבלות בהם.

על המתקן המוצע לעמוד בכל התקנים הישראליים להפעלה תקינה של מתקן חשמל ובכל הדרישות הרלוונטיות  .7
  פיו.-על של חוק החשמל, והתקנות שהותקנו

על המתקן המוצע לעמוד בכל הוראות חברת החשמל למתקנים מסוג זה בכלל ובהתאם להוראות אשר  .8
מקובלות במחוז דן בפרט. לקבלת ההוראות המעודכנות יש לפנות למחלקה הטכנית של מחוז דן, רחוב אנילביץ' 

 תל אביב. 56

 כל החומרים מהם יוקם המתקן יישאו תו תקן מוטבע וברור. .9

ביצוע  ואת המתקןיתאם את התקנת  הקבלןת המתקן תתוכנן כך שלא תפריע לפעילות השוטפת במבנה. הקמ .10
המתקן, יבצע את הנחיותיהם,  יותקן עליו /מבנה הציבורהחינוכי המוסד מנהל ועם המנהל עםיתרת השירותים 

/מבנה ציבור הספר בבתיוידאג לסידורי הבטיחות והנגישות הנדרשים להבטחת המשך הפעילות התקינה 
וולטאיים ו/או לבצע את השירותים -הפוטו המתקנים את להתקין מתחייב הקבלןולבטיחות השוהים בסביבה. 

, והוא מתחייב לעשות ציבור/מבנה הספר ביתתוך התחשבות מקסימאלית בצרכי תלמידי, עובדי ומבקרי 
 כי, מובהר, זה בכלל. ציבור/מבנה הספר בביתכמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לשגרת הפעילות 

, רק בשעות בהן רעש הגורמת אחרת עבודה וכל, קדיחות, ציוד העמסת מסוג עבודות לבצע רשאי יהיה הקבלן
 הספר ו/או לא מתקיימת פעילות במבנה הציבור.  בבית לימודיםלא מתקיימים 

 לרבות, ההתקנה במועד הגג על הקיימות המערכות בפעילות שהיא צורה בשום ייפגע לא וולטאי הפוטו המתקן .11
 ולאחר, ובכתב מראש הרשותבהנחיית , הקבלןבמקרה הצורך, על '. וכו החשמל, האוויר מיזוג, הניקוז מערכת
 או מתקן כל/או ו השמש דודי/או ו המזגנים של העתקה לבצע, מותקנים הם עליו החינוכי המוסד עם תיאום
 עצמו על לוקח הוא כאמור המתקנים שבהעתקת ובלבדעל חשבונו  העירייה נכסי על המצויים אחרת מערכת

 .ההעתקה בסיום מחדש הפעלתם ממועד חודשים 12 של לתקופה המועתקים המתקנים לתקינות האחריות את

יבוצע כך שלא ימצאו כבלים חשופים/תלויים וכל כבלי החשמל יוטמנו בתוך הפוטו וולטאי תכנון המתקן  .12
זאת למעט חיבור חשמלי בין שני חלקי מתקן פוטו וולטאי באמצעות כבל עילי, שאושר  ,המיועדים לכךשרוולים 

 על ידי חברת החשמל ועומד בדרישות הבטיחות המפורטות להלן.

יבוצע כך שיאפשר תחזוקה שוטפת של המערכות הקיימות במבנה כיום, ללא הפוטו וולטאי תכנון המתקן  .13
  יש לשים לב לא לחסום את תעלות הניקוז שעל הגגות.במבנה. הפרעה לפעילות המתקיימת 

 , ובפרט לא(543"ר מכ הוראות) האשהמתקן הפוטו וולטאי יבוצע כך שיעמוד בדרישות כיבוי וביצוע תכנון  .14
  .יחסום פתחי יציאת עשן ודרכי מילוט

 לתאם את התכנון עם הרשות ו/או העירייה או מי מטעמה. קבלןעל ה ,נדרש תכנון אדריכליאם וככל ש .15

 החינוך, ת"התמ בהתאם להנחיות הרשויות הרלוונטיות משרד המבנים לגגות עלייה סולמות יתקין הקבלן .16
. המזמיןהרשויות ו תוהורא ל פיע זאת וכל יחד שניהם או פנימי סולם או חיצוני סולם יותקן .י"וחח

 .המתאימות הרשויות של הבטיחות והנחיות המפרטיםעל פי  תקניים סולמות יהיו הסולמות

 וישפץ יסדיר( בלבד המזמין אישור על פי) העליונה בקומה הפתח דרך לגג גישה הסדרת תתאפשרשבמידה 
בו העליה לגג תעשה דרך הפתח  ובמקרה בנוסף .ומנעול לפתח חדשה דלתבאמצעות  הקיים את הפתח הקבלן

 על המתאים בגובה ובטיחותי תקני, ונייד עלייה מתקפל סולם הקרוב לקיר יצמיד הקבלן, בקומה העליונה
 למניעת)מנעול(  לסולם נעילה מערכת הקבלן יתקין וכן המבנה לגג ובטיחותית נוחה עלייה לאפשר מנת

ם ובכל מקרה יותקן מנעול לסולם החיצוני )שמותקן מחוץ למבנה מורשי שאינםמים גור י"ע הסולם לקיחת
  .תילי כבדהציבור( מסוג 

 לגג תיחידו 10 עדאויר בכמות של  גמיזו של מעבים מותקנים הגגות עלאם : קיימים מזגנים העתקת .17
, על חשבונו, למיקום אחר בגג באופן שלא יפגע בתפקודו, להעתיקםהקבלן  על, המתקן להתקנת המפריעים
 קיבוע, גז מילוי, חדש חשמל הזנת קו ,גז צנרת הארכת ,היתר בין, לכול, מורשה אויר גמיזו קבלןבאמצעות 

 .שנה לחצי ותיאחר ומתן המערכת והפעלת בדיקה ,תצומחור י גומיות"ע המעבה

בעלות העתקת  ישא המזמין ,ובכתב מראש לאישור בכפוף, לגג יחידות 10-מ יותר העתיקל יידרש הקבלןככל ש
מטר. ככל שיידרש אורך  3בתוספת מע"מ למזגן, עד לאורך צנרת של  ₪ 450של  בסך יחידות 10המזגנים שמעל 
המחירים לעיל כוללים  .נוסףבתוספת מע"מ לכל מטר צנרת  ₪ 120מטר תשולם תוספת של  3צנרת העולה על 

 חומרים ועבודה. 
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 ה. תכנון הנדסי חשמלי

  (Inverter) ממירים

וולטאי לרשת בתגובה לתנודות ממתח  -מערכת ההגנה בממיר הזרם תבצע ניתוק של הזרם מהמיתקן הפוטו  .1
( המפורט בהתאם למתח בנקודת החיבור לרשת TRIP TIME, בתוך פרק הזמן ) V400או  V230נומינלי 

 המפורט להלן:

 שנייה.  0.1הניתוק יתבצע עד  ,מהמתח הנומינלי 50% -כאשר המתח קטן מ 

 שניות.  2עד  הניתוק יתבצע ,מהמתח הנומינלי 85% -וקטן מ 50% -כאשר המתח שווה או גדול מ 

 שניות.  2הניתוק יתבצע עד  ,מהמתח הנומינלי 135% -וקטן מ 110% -כאשר המתח גדול מ 

 שנייה.  0.05הניתוק יתבצע עד  ,מהמתח הנומינלי 135% -כאשר המתח שווה או גדול מ 

 וולטאי לרשת בתגובה-מערכת ההגנה בממיר הזרם תבצע ניתוק של הזרמת החשמל מהמיתקן הפוטו 
 שנייה.  0.2( של עד TRIP TIMEבתוך פרק זמן ) HZ51 – 49לתנודות תדר החורגות מגבולות התדר 

 ההגנה הנ"ל יבוצע לאחר שהמתח וולטאי לרשת חברת חשמל לאחר פעולת מערכות  חיבור המתקן הפוטו
 דקות לפחות. 5( למשך 50±1Hz, 230/400V+10%/-15%והתדר ברשת יציבים )

מטר ממקום שהות קבוע של בני אדם כדוגמת חדרי לימוד, משרדים,  4ימוקמו במרחק של לפחות  ממיריםה .2
 2בוע לא יעלה על חדר מורים וכיו"ב ויותקנו כך שסף החשיפה לשדה המגנטי הנגרם מהם במקום שהות ק

מיקום יובהר כי  לא יתקבל שימוש באמצעי הפחתת קרינה פסיבי או אקטיבי על מנת לקבל ערך זה. מיליגאוס.
חדרי מדרגות. לא יותקנו ממירים בשום מקרה הממירים יתאפשר אך ורק מעל חדרי שירותים, מסדרונות, 

 מעל כיתה או על דופן קיר של כיתה. 

 בהיבט ומוגן סגור כלוב בתוך, מנהל הפרוייקטו חשמל חברת י"ע שיאושר כפי במקום ימוקמו הממירים .3
הקבלן ידאג, לספק למזמין בנוסף,  .ייעודי מנעול באמצעות וינעל אסתטי יהיה הממירים כלוב, הבטיחותי

  .ידו על שהותקנו הממיריםמפתח מסטר אשר יכול לפתוח את כל המנעולים של כל כלובי 

 DCכבלי 

 העומדים בכל התנאים המפורטים להלן:  DCישתמש בכבלי  הקבלן

-IEC 60332-3, מעכב בעירה לפי IEC 60331, חסין אש לפי IEC 60228כבל מנחושת, חד גידי, גמיש לפי תקן 

, נטול TUV PV-1Fוולטאיות על פי תקן -, נבדק ואושר עבור התקנות פוטוIEC 60332-1-2, כבה מאליו לפי 22
, מוגן UVמעלות צלסיוס, מוגן  90הלוגן, ללא פליטת חומרים רעילים ומאכלים, צלסיוס טמפרטורת עבודה עד 

  שנה. צבע שחור. 20 -חומצות, עמיד בחשיפות לשמש ל 

 .10kVמתח בדיקה עד מתח  1000VDC מתח מכסימלי

 ACכבלי 

 כמתואר לעיל. DCבהתקנה חיצונית כגון על הגג, יהיו מסוג כבל  ACכבלי 

 .XLPEבהתקנה פנימית יהיו מסוג בידוד כפול  ACכבלי 

 לוח מונה ייצור

להקים את לוח  קבלןעל פי הנחיות חברת החשמל יידרש להוסיף במתקן לוח מונה ייצור, באחריותו של השבמידה 
 להתקנה חיצונית. IP55בתיאום ולפי הנחיות חברת החשמל. לוח בעל דרגת אטימות מונה הייצור 

לגילוי וכיבוי אש.  1220 ישראלי תקן פי עלוכן בכל תנאי הבטיחות  61439ייצור הלוח מחויב בעמידה בתקן ישראלי 

בזמן התראה לוח החשמל ינותק ממקור  , כולל, מחויב בהתקנת גלאי אש ומחובר לרכזת גילוי אש.63Aלוח מעל 
  המתח.
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 לוח צריכה

להקים את לוח מונה  קבלןהחשמל יידרש להוסיף במתקן לוח עבור צריכה, באחריותו של העל פי הנחיות חברת אם 
 להתקנה חיצונית. IP55הצריכה בתיאום ולפי הנחיות חברת החשמל. לוח בעל דרגת אטימות 

ש. לגילוי וכיבוי א 1220וכן בכל תנאי הבטיחות על פי תקן ישראלי  61439ייצור הלוח מחויב בעמידה בתקן ישראלי 
, כולל, מחויב בהתקנת גלאי אש ומחובר לרכזת גילוי אש. בזמן התראה לוח החשמל ינותק ממקור 63Aלוח מעל 

 המתח.

 שילוט

כל לוח יזוהה על ידי מספר, שם והלוח המזין אותו כפי שמופיע בתוכניות. בנוסף לכך, יסופקו שלטים עבור לחצנים, 
. השלטים יותקנו בחזית הלוח ובתוך הלוח ליד הרכיב. שלטי 'וכולים מתגים, מפסקי ביטחון מגעים, נורות סימון, כ

דו צדדי או יהיו בשיטת  'סנדוויץמ. השלטים יהיו עשויים מלוח "מ 50x20 כבלי הכניסה והיציאה יהיו במידות
עם שכבה עליונה בגוון של לבן. החריטה על השטים תהיה בשחור. השלטים יקובעו ללוח באמצעות , "מטל-פוטו"

בורגי מתכת מצופים ניקל. חיבורים דביקים לא יתקבלו. אם קיימות בלוח מערכות אוטומטיות, הלוח יסופק עם 
  סינופטי יסדר הפעולות המתאר עבודה ידנית ואוטומטית של המערכות. תאור

 רכיבים ייעודיים

המפורסמות  PVרכת מפסקי זרם, מנתקי זרם וקופסאות התקנה יהיו עפ"י רשימות הציוד המאושר להתקנה במע
באתר חברת החשמל ומתעדכנת מעת לעת. האביזרים יותקנו על פי חוק החשמל, הוראות חברת חשמל למתקנים 

 .IEC60364-7-712מסוג זה ועל פי תקן בינלאומי 

 הגנה בפני ברקים ומתחי יתר 

 TYPE II/CLASS Bתכנון המערכת יכלול הגנה בפני ברקים כנדרש בתקן הישראלי. יותקן לפחות מגן ברק מסוג 
 בלוח הייצור הראשי לצורך הגנת המערכת בפני מתחי יתר מצד הרשת.

 

 ו. תכנון קונסטרוקציה ופרטי המערכת

 לחוק בהתאםפי כל דין, לרבות  לענשוא החוזה  והשירותיםלפגוע בהתחייבות הקבלן לבצע את העבודות  מבלי
ובהתאם להנחיות הרשויות בקשר לכך, לרבות בכל  מהיתר פטור"ב תו תקנותהתכנון והבניה ותקנותיו, כולל 

 על פי חקיקה והנחיות אלה: רשוי ציהקטוקונסטרמהנדס הקשור לאישור 

 תכנון

תהיה עשויה מפלדה מגלוונת בטבילה באבץ חם  ממיריםהקונסטרוקציה הסטטית עבור מערכת הפנלים וסט ה .1
או מאלומיניום מטופל נגד קורוזיה. הגלוון יתבצע רק לאחר ביצוע כל העיבוד והחירור מיקרון לפחות  80בעובי 

יש צורך  לצורך עמידה בדרישה של אלומיניום מטופל נגד קורוזיה. הדרוש. כל המחברים יהיו מפלדת אלחלד
 מיקרון לטיפול נגד קורוזיה. 15-20ציפוי אלומיניום בעובי של  ב

להגיש אישור מהנדס ביחס  קבלןהקונסטרוקציה צריכה להבנות כך שהיא וכל הציוד עמידים על פי תקן. על ה .2
 לעמידות הקונסטרוקציה.

 הקונסטרוקציה תתוכנן בהתאם למתאר הגג, למערך הקיים ובכפוף לתכנון האדריכלי. .3

קציה תיתן מענה למשטר הרוחות הקיים בכל גג למניעת הינתקות, תזוזה או נפילה של חלקי הקונסטרו .4
של מכון התקנים הישראלי , הדן בקביעת הערכים האופייניים של עומסים  414ותעמוד בתקן  המערכת

 .הנגרמים על ידי הרוח

ת וכו' יהיו עשויים כל האלמנטים הנושאים את הלוחות ובאים איתם במגע: מסילות, מחברים, זרועו .5
 אלומיניום. סגירת כל בורג תכלול אום+דיסקית+דיסקית קפיצית. 

 חיבורי המעמד יהיו פריקים בכדי לאפשר פרוק המתקן והרכבתו בצורה מהירה ויעילה מבלי לגרום נזק . .6

ן או מי יש לאפשר גישה לתחזוקת מתקני מיזוג או מתקנים אחרים על הגג, דרכי הגישה יאושרו על ידי המזמי .7
  מטעמו.



 81מתוך  59עמוד 

  תכנונם, אספקתם, התקנתם ותחזוקתם על גבי גגות נכסי העירייה בתל אביב יפו וולטאים-פוטו מתקנים רכישת - 1/2019מכרז 

. תכנון זה יכלול תוכנית הקונסטרוקציה וההעמדה הסופית כפופות לאישור הרשות ו/או העירייה או מי מטעמה .8
בין היתר פרט קונסטרוקטיבי, אישורים סטטיים, ואישור כי הגג יכול לשאת בעומס ובמשקל המערכת 

 . המתוכננת

 

 חדשיםוולטאיים -פוטומתקנים  – איטום

עם יועץ איטום מקצועי ומנוסה  תקינותו של האיטום הקיים הקבלן הקונסטרוקציה, יוודא לפני התקנת .1
בשים לב להערות והבהרות הרשות ו/או העירייה בעניין. כמו כן, יבצע טיפול מונע כנגד מזיקים, וטיפול  מטעמו,

 מונע כנגד מכרסמים. 

בין האבן לגג. היריעה תהא בגודל  ית החוצצתהקבלן יניח את אבני השפה על יריעה ביטומנ -עבור גגות בטון  .2
  ס"מ לפחות מכל צידי האבן.  10שוליים של  יאפשר השארתמתאים אשר 

הרכבת הקונסטרוקציה לא תפגע בשום מקרה באיטום הקיים, ולא תתבצע חדירה או חיבור  -עבור גגות בטון  .3
בשיטה המבנים ימוקמו על גגות המתקנים . המבניםדרך האיטום המצוי על גגות  או המתקניםו/ של המערכת

 של הנחה בלבד ללא חדירה לאיטום. חיבור לגג יתבצע אך ורק לדפנות הגג מעל לגובה האיטום. 

לגבי גגות קלים הקבלן יקח אחריות על איטום נקודות עיגון המתקנים לגג ועל תקינות מפני חדירות מים  .4
  בנקודות אלו.

נקודות כשל על הגג )ריקבון ו/או חלודה של האיסכורית( שאינן קשורות לנקודות יובהר בזאת כי ככל וקיימות 
  עיגון המתקנים, הקבלן יתריע על כך בפני המזמין ויציג בפניו דו"ח עם נקודות הכשל כאמור.

 24החל ממועד התקנת כל מתקן ועד הקבלן יהיה אחראי לתקן תקלות איטום בכל אחד מגגות המערכת  .5
  התקנת המתקן האחרון. החודשים שלאחר

)ההתייחסות לחלק   ס"מ ממפלס הגג 45לפחות מוגבהת  כשהיאהפנלים  קונסטרוקצייתיתקין את  הקבלן .6
לאחר התקנת  ,ככל שידרשו ,אפשר ביצוע עבודות איטוםיבאופן ש ,התחתון של הפנל מגובה מפלס הגג(

כחלק מאישור  הפרוייקט, יתואם ויאושר על ידי מנהל הקונסטרוקציהפרט התקנת  .על הגג המערכות
 .התוכניות

 

 ז. התקנת המערכת

 חיבור לרשת החשמל

להנחיות של חברת ו מהיתר פטור"ב תו תקנות לכל דין, לרבות תקנותתהליך החיבור לרשת החשמל יתבצע בהתאם 
 החשמל כפי שיהיו נהוגות בעת החיבור. 

 ידי חשמלאי מוסמך.-יבוצע עלחיבור החשמל לרשת החשמל הארצית 

 

 וולטאיים החדשים-המתקנים הפוטוומסירת בדיקת 

לרשת החשמל בהתאם לתוכניות. בתום  המתקןאת כל הבדיקות הנדרשות לחיבור  קבלןבגמר ההתקנה יבצע ה
 לרשת החשמל. pv –את בודק חברת החשמל ויאשר את חיבור מתקן ה  קבלןהבדיקות, ולפני הפעלה, יזמין ה

וולטאי וכל הציוד החשמלי הנלווה לו -טופס בו הוא מצהיר, כי המתקן הפוטו רשותל לפני ההפעלה יעביר הקבלן
מתאים והותקן על פי כל ההנחיות המופיעות בנספח טכני זה ובהנחיות חברת החשמל אשר יהיו בתוקף באותה 

 העת.

 כמו כן יעביר הקבלן לרשות:

מספרים סיריאליים של כל אחד מהמודולים המותקנים המפרטת את משך תעודות אחריות הכוללות  .א
 .במפרט זהכמפורט אחריות התקופת 

במפרט המפרטת את משך תקופת האחריות כמפורט תעודות אחריות מטעם היבואן הרשמי של הממירים  .ב
 לכל אחד מהממירים המותקנים., זה

עבור כלל התוכניות שהוגשו במסגרת התכנון המפורט כאשר הם חתומים   AS MADEתוכניות בפורמט  .ג

 כולל: pdf + dwgכל התוכניות יוגשו בנייר + פורמט  ע"י מהנדסים. 

 ;תוכנית העמדת הפנלים (1



 81מתוך  60עמוד 

  תכנונם, אספקתם, התקנתם ותחזוקתם על גבי גגות נכסי העירייה בתל אביב יפו וולטאים-פוטו מתקנים רכישת - 1/2019מכרז 

  ;תוכניות קונסטרוקציה (2

 ;תוכנית כלוב ממירים , תרשים העמדת ציודים בכל מבנה, ועוד (3

  .תוכנית הארקות ולוחות תוכניות חשמל למתקן על כלל רכיביו, (4

 דו״ח אישור מהנדס חשמל בודק לתקינות המתקן כולל בדיקת לוחות והארקות. .ד

 .אישור מתכנן החשמל תכנון מול ביצוע של המתקן ועמידה בדרישות התקן והחוק .ה

דו"ח ואישור קונסטרוקטור תכנון מול ביצוע של המתקן, הצבתו על הגג הנושא ועמידה בדרישות התקן  .ו
 .אישור על יציבות המתקן , הסולם והכלוב לאחר התקנה והחוק,

 .אישור ממונה בטיחות לסיום העבודה ועמידה בכל תנאי הבטיחות בהתקנה ובתפעול .ז

 .אישור בדיקה על ידי בודק חברת החשמל / בודק פרטי מאושר .ח

 .אישור מינהל החשמל להפעלת המתקן והספקו .ט

 סולארי בכלל דרישות התקן.אישור יועץ קרינה בלתי תלוי לעמידת המתקן ה .י

 .תעודות אחריות ומספרים סיריאליים של פנלים וממירים .יא

 דוח כיול ממירים חתום ע״י יבואן / יצרן הממירים.  .יב

סיסמה וגישה לפורטל הניטור ולמניית האנרגיה וכל מידע נוסף שיידרש על ידי החברה לטובת ניטור  .יג
 .הממירים

 

 הפרעות אלקטרומגנטיות ואחרות

 -ו  IEC61000אירופאית  EMCהמותקן מחויב בעמידה בתקינה לתאימות אלקטרומגנטית  ACכל הציוד  .1

EN301 489. 

או חלק ממנו גורמים, במישרין או בעקיפין, להפרעות אלקטרומגנטיות ברשת החשמל  PV -במקרה בו מתקן ה .2
 ת אלה באופן מיידי. ו/או ציוד כלשהו, חייב הזוכה לנקוט בכל האמצעים והפעולות להסיר הפרעו

את הטעון  קבלןגורם להפרעות ברשת החשמל כפי שהוגדרו על ידי חברת החשמל יתקן ה pv –ככל שמתקן ה  .3
 תיקון ללא דיחוי. 

במקרה בו הרשות ו/או העירייה תקבל התראה ו/או דרישה בכתב מאת רשות החשמל ו/או חברת החשמל ביחס  .4
לתקן  קבלןנטיות הנגרמות כתוצאה מפעילות המערכת, מתחייב הלתיקונים נדרשים ו/או הפרעות אלקטרומג

 14 -את הטעון תיקון ולהסיר את הגורם להפרעה תוך הזמן שבו התריעה חברת החשמל על כך ולא יאוחר מ
את התיקון כאמור,  קבלןיום מיום קבלת דרישת הרשות ו/או העירייה לפי המוקדם מבין שניהם. לא ביצע ה

ידי גורם מוסמך מטעמה ולחייב את הזוכה -/או העירייה לתקן את הנדרש בעצמה ו/או עלתהא רשאית הרשות ו
 לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

לפצות ו/או לשפות את הרשות ו/או העירייה בכל ההוצאות והנזקים שייגרמו לה קבלן בכל מקרה, מתחייב ה .5
 ו/או לכל גורם אחר כתוצאה מליקויים במערכת.

 

  

  :ותחזוקה שירותאחריות ט. 

 החדשים וולטאיים-פוטו למתקנים הן למערכת כולל שירות אחריותלרשות ו/או לעירייה,  להעניק מתחייבהקבלן 
תחזוקה, תיקון ונקיון המערכת, ניהול מלאי חלפים  –השירות יכלול . הקיימים וולאיים-פוטו למתקנים והן

 למערכת ובקרת מעקב אחר תפוקת המערכת.

והמתקנים יהיה אחראי לתקינות של כלל רכיבי המערכת מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ו/או להלן, הקבלן 
את כל הרכיבים הנמצאים בכל מתקן אשר אמורים לשרת או לתמוך במערכת ייצור החשמל הסולארי  יםהכולל
 כגון:

 ;ממירי מתח .1
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 ;מודולים סולאריים .2

 הסולאריים;מתקנים הקשורים לותשתיות כבלים  .3

 למתקנים;מעקי בטיחות ודרכי גישה  .4

 ;חיבור למוקד ניטור כולל תקשורת .5

 ;צנרת מים .6

 ת.כל דבר נוסף הקיים במתקן ומשרת את המערכת הפוטו וולטאי .7

 
 

 אחריות

, יהיה הקבלן אחראי על ההתקשרות חוזה פי עלהקבלן  מחוייבביחס לשירות בו  להלןו לעיללגרוע מהמפורט  מבלי
 אמורים אשר מתקן בכל הנמצאיםוהציוד הנלווה  הרכיביםכל  לרבות, והמתקנים המערכתרכיבי  כללתקינות 

 לרכיבי המערכת.  ניםאחריות היצרמימוש , וזאת בין בעצמו ובין באמצעות החשמל יצור במערכת לתמוך או לשרת

 יעבירעם זאת, מקום בו תקופת ו/או היקף האחריות הניתנת על ידי יצרן רכיבי המערכת הינה ארוכה יותר,  יחד
ביחס לרכישת רכיבי המערכת לרשות על מנת שתהא זכאית לתקופות והיקפי  הרלבנטיםהקבלן את כל המסמכים 

  .בהתאם להלןהיצרן  של אחריות

 

 כללי - תחזוקה/  שירות

וידאג למימוש אחריות היצרן כאמור בחוזה זה טאיים לוו-המתקנים הפוטויעניק שירות לכלל רכיבי  קבלןה .1
כלל העלויות הכרוכות בקשר מול היצרן, לרבות בדיקות התקלה, פירוק והרכבה, ר כי היוב .במקרי הצורך

 שינוע הציוד והובלתו הכל יהיה באחריות הקבלן. 

פי הוראות -השוטפת והתקינה, והכל על םולפעולתוולטאיים -ולמתקנים הפוטוידאג לתקינות המערכת  קבלןה .2
 .היצרנים השונים

 ידאג לניהול מעקב ובקרה שוטפים, ביחס לכל פעולה, קריאה, תקלה, תיקון, הנוגעים למערכת קבלןה .3
 .ולמתקנים

 בטיחותי.יטפל בתקלות באופן אשר ימנע סיכון  קבלןה .4

פעם אחר בכל שנה במהלך תקופת  /מבני ציבורהספר בתיית מרוכזת לנציגי הקבלן יקיים הדרכת שירות שנת .5
 . החוזה

ימי עבודה ניקוי יסודי של  2תוך הקבלן עקב לכלוך, יבצע וולטאי -מתקן פוטובכל מקרה בו נפגעה תפוקת  .6
בעזרת כלים מתאימים וכוח אדם  . ניקוי המודולים יבוצע עם מים מזוקקים בלבד והניקיון יבוצעהמתקן

ים במהלך הניקוי מאחר ושריטות כאמור יובילו לאבדן מודוללהמנע משריטת העל הקבלן מנוסה. מודגש, כי 
ילומים של לפני ואחרי, אשר ישמרו בספריה כל שטיפה בכל אתר, תתועד בצ ים.מודולאחריות מטעם יצרן ה

 . בדרופבוקס באופן מסודר

, הן למתקנים החדשים והן למתקנים הקיימים, לבצע עבודות והתחזוקה השירות סגרתבמככל שהקבלן יידרש  .7
של התקנה מחדש של פנלים ו/או קונסטרוקציה, בכל היקף שהוא, אזי יחולו הנחיות האיטום המפורטות בפרק 

 מתקנים חדשים כאמור לעיל.  –איטום 

 

   קיימיםוולטאיים -פוטו מתקנים קבלתהליך 

עם  יחד וולטאיים הקיימים-מתקנים פוטו, יבצע הקבלן סיור קבלה של כל הרשותמייד לאחר הודעת  .1
  .הפרוייקט/מנהל המפקח

על מנת  ו/או תיקון להשלמהנצפים המיועדים דוח ליקויים בסיום כל סיור, יוציא המפקח, במידת הצורך,  .2
  להביא את המתקן למצב תקין.

וולטאיים הקיימים שקיבל לאחריות -אנליזת תפוקות של כלל המתקנים הפוטובנוסף, באחריות הקבלן לבצע  .3
ימים ממועד מסירת  30ויגיש תוך  כשלכל מתקן ייבדקו ביצוע המתקן בפועל לעומת יעדי הביצוע של המתקן

הצעות לשיפורים נדרשים התפוקות דו"ח יכלול . ככל שהמתקן סובל מתת ביצוע, המתקנים את דו"ח התפוקות
 , על מנת להביא את המתקן למלוא פוטנציאל הייצור שלו. הנ"ל ןבמתק
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בהתאם להחלטות הרשות מבין ההמלצות יבוצעו, אם בכלל.  הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי תחליט אילו 
 יקבע מנהל הפרוייקט דו"ח ייעדי תפוקות עדכניות, שיחייבו את הקבלן. 

 .במסגרת שירותי התחזוקה של הקבלןכל ליקוי נוסף שיתגלה לאחר סיור הקבלה יהיה  .4

וולטאיים הקיימים, הקבלן יהיה אחראי לקבלת מפתחות המתקנים )כלובי -במסגרת קבלת המתקנים הפוטו .5
 הממירים, סולמות וגישה לגגות( מהקבלן הקודם. 

וולטאיים הקיימים יבצע הקבלן -מתקנים פוטוממועד מסירת  שנה תוךמבלי לפגוע באחריותו של הקבלן,  .6
כל אחד וכן אישור על יציבות של  לגג בדיקת מהנדס קונסטרוקציה לתקינות הקונסטרוקציה וחיבורה

 . וולטאים הקיימים-מתקנים הפוטומה

 ₪ 1,000בגין ביצוע בדיקת הקונסטרוקציה של המתקנים הקיימים כאמור לעיל, תשלם הרשות לקבלן סך של 
 למבנה ציבור.   

 לחוזה 8.4מתקנים קיימים נוספים כאמור בסעיף  להוספת הרשות ייד על האופציה שתמומש וככל אם .7
, מתקנים אלה כל הוראות החוזה לעניין השירות והתחזוקה על ויחולו לקבלן הרשות כך על תודיע, ההתקשרות

 . לרבות הליך קבלת המתקנים

 

 שירות מוקד

 להחזיק ניידות שירות וטכנאים בכמות מספקת על מנת להיענות לכל הזמנת תיקון במועד. קבלןעל ה .1

 .החוזהכל תקופת במהלך כמפורט להלן, להפעיל מוקד לתמיכה טלפונית וקבלת קריאות,  קבלןעל ה .2

      שעות פעילות ביום, במהלך חמישה ימים בשבוע, ולא פחות  8 -לא יפחתו מ  קבלןהשעות פעילות מעבדות  .3
יחל לכל המאוחר בשעה שמונה, ויסתיים  קבלןשעות פעילות בימי ו' וערבי חג. יום העבודה במעבדות ה 4-מ 

 רשותלמנות נציג שירות מטעמו כפי שיימסר למתחייב  קבלןאחר הצהריים. עם זאת, ה 16:00לא לפני השעה 
מסכנות או הדורשות  משביתות אולספק שירות גם מעבר לשעות הפעילות הסדירות במקרה של תקלות ו

 טיפול מיידי.

 

 מוניטורינג וחיבור למוקד ניטור 

ם יהיו מחוברי וולטאיים הקיימים, -לרבות המתקנים הפוטו וולטאים -ידאג שכל המתקנים הפוטו הקבלן .1
מערכת ניטור אשר תנטר באופן רציף את המערכת וכל אחד מהמתקנים, ותתריע על התנהגות חריגה של ל

  הקמת המתקנים. מיום העבר נתוני את גםהמתקנים, הן ביחס לביצועי עבר. על מערכת הניטור לכלול בתוכה 

על חשבונו למערכת יחבר את המתקנים יתקין על חשבונו מודם תקשורת סלולרי בכל אחד מהאתרים והקבלן  .2
אינטרנט סלולארית על מנת להבטיח תקשורת און ליין של כל אחד מהמתקנים. העלויות הכרוכות בחיבור 
מערכת הניטור והמתקנים למערכת אינטרנט סלולארית וחיבור מערכת הניטור וכן עלויות התקשורת 

 הקבלן למשך כל תקופת החוזה.החודשיות השוטפת, לרבות כרטיס הסים ותשלום לחברת הסלולר, יחולו על 

, אי הזרמת זרם :יכללוש ,מהמתקנים דבכל אח התראות על מצבי תקלהלספק וולטאיים -המתקנים הפוטועל  .3
 .30mA -זרם זליגה לאדמה הגבוה מ, טמפרטורת יתר, תקלת ממיר

  :אתלכל הפחות שתכלול  ,מתקניםמה דלכל אח תוניםלספק תצוגת נהקבלן על  .4

 ההספק הרגעי הכולל וההספק הרגעי של כל ממיר ב- kW . 

 מערכת בכל אחד ממתקני הסך האנרגיה החשמלית שיוצרה ב- kWh בחתך יומי, שבועי, חודשי ושנתי . 

 שעה ותאריך . 

 .בצורה רציפה בשעות פעילות המתקנים הסולאריים יפעלהניטור מוקד  .5

ברשת האינטרנט בו יוצגו כל הנתונים לגבי תפוקת לרשות ו/או לעירייה תהיה אפשרות להיכנס לפורטל  .6
, הן בזמן אמת והן בזמן עבר. הרשות ו/או העירייה תוכל לקבל על פי דרישתה הודעות על חריגה מתקניםה

או  SMSעקב תקלה או כל סיבה אחרת בהודעה מיידית לכתובת או מספר כתובות שיבחרו ) המתקןמתפוקת 
 הודעת מייל(. 

לקבלן החדש סיסמאות הגישה, לרבות  את כל המידע והתיעוד ההיסטוריאת  הקבלןבתום תקופת החוזה יעביר  .7
 .הרשותלפי הנחיית 
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  הפעלה

, כולל אספקת כל וולטאים-כל המתקנים הפוטו–יהיה אחראי להפעלה תקינה ותחזוקה שגרתית של הקבלן  .1
לכל  הדרושים לשם הפעלת המתקן ואחזקתו באופן בטיחותיכח האדם, הציוד המכאני, ציוד התחזוקה וכיוב' 

 .אורך תקופת ההסכם 

על פי הוראות יצרני על מתקניה לבצע עבודות תחזוקה שוטפת במערכת  קבלן, על הההסכםתקופת במהלך  .2
 , ביצוע בדיקות תקופתיות, החלפת רכיבים וכיוב'.וולטאים-המתקנים הפוטוהציוד, ובכלל זה לדאוג לשיפוץ 

וולטאי תתבצע -גישה למבנה ו/או עליה על גג המבנה עליו מותקן מתקן פוטוהדורשת שירות ותחזוקה ילות פע .3
השונים וללא פגיעה  /מבני הציבור"סמביהבתיאום מראש עם אנשי הקשר אשר יוגדרו לכך בעירייה בכל אחד 

בפעילות השוטפת המתקיימת במבנה/ים וכמו כן ללא פגיעה במערכות האחרות המותקנות על גגות 
  המבנה/נים.

 

 :מידע ותיעוד אחסון

 ענן בשרות או, דרופבוקס-ב משותפת בספריה והתחזוקה השירות לעבודת הרלוונטי המידע כל את ינהלהקבלן  .1
 )להלן: ולמתקנים למערכת הרלוונטי מידע לראות מנת על עת בכל לעיין יוכלו ונציגיה שהרשות כך, אחר

 .("הספריה"

 ובמתקנים במערכת הקבלן ידי על וצעיםבשמ הבדיקות, השטיפות, התיקונים, הביקורים כל יתועדו בספריה .2
 .בקשר למערכת ולמתקנים מעת לעת נוספת שהרשות תבקש אינפורמציה כל וכן

 הספריה כך שהמידע יהיה זמין ונוח לשליפה.לנהל את הקבלן יות באחר .3

 . מתקן כל/ם מיום הקמת מיבאחריות הקבלן, לרכז באותה ספריה גם את כל המידע שנצבר על ידי הקבלן הקוד .4

 

 בהן וטיפול תקלות על דיווח

  מנת לטפל בה.על  אחראי לזהות כל תקלה דרך מערכת הניטור והבקרה שלו ולפעול בהקדםהשירות מוקד  .1

 .תקלה תירשם במוקד השירות של הקבלןכל  .2

 רשותלהדיווחים בגין תקלות ינוהלו כדוחות ממוחשבים, המסוכמים ברמה החודשית. דוחות אלה ימסרו  כל .3
 תהא לבנוסף הרשות ימי עסקים מתום כל חודש קלנדרי.  5(, תוך CSVאו  XLSאקסל )בפורמט  כקבצים

הקובץ ינוהל  ימי עסקים מרגע הבקשה. 5לקבל דוחות אלה גם במהלך החודש, ואלה יימסרו לו תוך  תרשאי
 בספריה משותפת כפי שהוגדר לעיל.

 כדלקמן: קבלןלאחר קבלת קריאה במוקד יפעל ה .4

)כגון: פגיעה  וולטאים או חלק ממנו-אחד או יותר המתקנים הפוטובבגין תקלה המחייבת תיקון מיידי  .א
לתקן את הטעון  קבלןפגיעה במתקן המסכנת את באי המבנה, כבל חשמל מנותק וכו'( מחויב ה באיטום,

 שעות מקבלת הקריאה.  4תוך להתחיל בטיפול תיקון ללא דיחוי, ולכל היותר 

 -וולטאים או חלק ממנו שאין בה סכנה בטיחותית -בגין תקלה המשביתה אחד או יותר המתקנים הפוטו .ב
מקבלת הקריאה, ויטפל בה באופן שעות עסקים מקבלת הקריאה  8התקלה תוך  אתמחויב הקבלן לתקן 

 רצוף עד לתיקונה המלא. 

שעות מקבלת  72לבדוק את התקלה תוך  /עובד מטעמולשלוח טכנאי קבלןבגין כל תקלה אחרת מתחייב ה .ג
 נה המלא.ועד לתיקובזמן סביר הקריאה, ולטפל בתקלה באופן רצוף 

במסגרת השירות המפורט לעיל יהיה לרכושה  קבלןידי ה-כל חלק אשר הוחלף עללמען הסר ספק מובהר, כי  .5
 של הרשות. 

 

 תקופתיות בדיקות

, את כל הליקויים שיתגלו במתקן או בגגות נכסי הרשות ו/או העירייה שמקורם על חשבונוהקבלן אחראי לתקן, 
 .וולטאים לפי לוחות הזמנים הקבועים לטיפול בתקלות כמפורט להלן-הפוטובהתקנה ו/או הפעלה של המתקנים 

 :על חשבונו לבצע קבלןאותן מתחייב ה מינימאליות להלן מפורטות בדיקות תקופתיות
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. הניקוי יבוצע עם מים מזוקקים בלבד יםמודולההמתקנים. ניקוי ניקוי כללי של  קבלןיבצע ה בשנה פעמים 6 .1
ים במהלך מודולמנע משריטת הילה קבלן. מודגש כי על הכלים מתאימים וכוח אדם מנוסהבעזרת הכללי יבוצע 

כל שטיפה בכל אתר, תתועד ים. מודולהניקוי מאחר ושריטות כאמור יובילו לאבדן אחריות מטעם יצרן ה
 בצילומים של לפני ואחרי, אשר ישמרו בספריה בדרופבוקס באופן מסודר.

וולטאים במטרה לזהות חלקים רופפים, -הפוטולמתקנים בדיקה כללית  קבלןיבצע ה חודשים שלושהאחת ל .2
תקינות תקינות קונסטרוקציה, ל הפנלים, לוחות וממירים, בדיקה ויזואלית שקורוזיה וכיו"ב. הבדיקה תכלול 

 לפינדרש לתקן את כל הליקויים שנמצאו בבדיקה  קבלןנעילת גדרות, קו חיים, דלתות גישה )אם קיימים(. ה
לא יאוחר משבוע לאחר השלמת תיקון הליקויים  .לוחות הזמנים הקבועים לטיפול בתקלות כמפורט להלן

  לרשות או למי מטעמה, דו"ח בו יצוינו הליקויים שהתגלו )אם התגלו( והפעולות שננקטו לתיקונם. קבלןישלח ה

את דבר הבקשה לרשות מיד  במסגרת הבדיקה הרבעונית על הקבלן לבדוק אם ישנן דרישות לגיזום ולהעביר
 עם תום ביצוע הבדיקה.

  בדיקה שנתית שתכלול: קבלןאחת לשנה יבצע ה -בדיקה שנתית  .3

  וולטאיים-המתקנים הפוטובדיקת קורוזיה בכל חלקי. 

 .חיזוק ברגים 

 וחיבורי חשמל )יובש, קורוזיה וכיו"ב(. בדיקת צינורות 

 .בדיקת איטום 

  2ע"י בודק מוסמך בעל רישיון חשמלאי ברמה ואישור תקינות בדיקת מערכת החשמל. 

 פגומים פנלים לאיתור הפנלים כלל של טרמוגרפית בדיקה 

 המשרד ידי על המאושר מוסמך בודק י"ע הצהריים בשעות הקיץ בחודשי מגנטית אלקטרו קרינה בדיקת 
 .הסביבה גנת

 ושריפות ליקויים למניעתוכלל הממירים  החשמל לוח של טרמוגרפית בדיקת. 

 

כל בדיקה תלווה בדוח ממצאים המפרט את הליקויים  זהות הבודקים תאושר על ידי הרשות טרם ביצוע הבדיקה.
 העתק מדוח הבדיקה יועבר לרשות.ו שנמצאו

של משרד הגנת הסביבה ו/או משרד החינוך ו/או כל גוף במקרה בו ימצא כי המתקן אינו עומד בדרישות הקרינה 
, ובאופן מיידי ולאפשר את ייצור החשמל באמצעותהרלוונטי המתקן לנטרל את פעילות הקבלן ידרש רשמי אחר 

 רק לאחר תיקון הליקוי.

 SLA-מפורט בטבלת הבפרק הזמן הנדרש לתקן את כל הליקויים שנמצאו בבדיקה  הקבלן -ביחס לליקויים אחרים 
, או למי מטעמה, דו"ח בו לרשות הקבלןמשבוע לאחר השלמת תיקון הליקויים ישלח לא יאוחר  .המפורטת להלן

, יישלח הזוכה לרשותהשנתי , והפעולות שננקטו לתיקונם. בד בבד עם משלוח הדו"ח התגלויצוינו הליקויים ש
 סיכום של ייצור החשמל השנתי והשוואה רב שנתית.

הקונסטרוקציה בדיקת מהנדס קונסטרוקציה לתקינות  קבלןיבצע ה החוזהחודשיים לפני תום תקופת  .4
-וולטאיים החדשים והן למתקנים הפוטו-, הן למתקנים הפוטווכן אישור על יציבותה של המערכת וחיבורה לגג

ימים  30 -נדרש לתקן את כל הליקויים שנמצאו בבדיקה תוך זמן סביר ולא יאוחר מ קבלן. הוולטאים הקיימים
לעירייה, או למי מטעמה, דו"ח  קבלןים ישלח המיום גילויים. לא יאוחר משבוע לאחר השלמת תיקון הליקוי

  והפעולות שננקטו לתיקונם. בו יצוינו הליקויים שהתגלו

תבוצע על ידי הקבלן ועל לעיל כאמור לפני תום תקופת ההתקשרות הסר ספק בדיקת הקונסטרוקציה למען 
 .לעילכאמור  וולטאיים קיימים-כחלק מהליך קבלת מתקנים פוטו בנוסף לבדיקה שתבוצע על ידוחשבונו 

 

  חלפים מלאי ניהול

 בזמן פגומים מערכת חלקי החלפת לצורך חילוף חלקי של מספיק מלאיהקבלן  יחזיקתקופת החוזה  לאורך .1
 :לרבות ,זה בנספח כמפורט, התקלה חומרתפי -על, סביר

 . ריםממי 2לפחות  על עת בכל העומדמלאי חלפים בזמינות מיידית,  - ממירים .א

 על המתקנים לכלל עת בכל במלאי זמינים נוספים ממירים 2+  שהותקן ההספק מכמות פנלים 2% לפחות
  .הגגות
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 .ןהמותקההספק  מהכמות 2%מלאי חלפים בזמינות מיידית, העומד בכל עת על  -מודולים וקונקטורים  .ב

וולטאיים -הפוטוהמתקנים אחר מלאי חלקי בספריה המשותפת למעקב ובקרה קובץ הקבלן ינהל  .ג
 החליפיים העומדים לרשותו.

י לגרוע מהמפורט לעיל, באחריות הקבלן להחזיק מלאי חלפים כנדרש לשם מתן פתרון יעיל ומיידי לכל מבל .2
מסך הזמן המדווח לצורך חישוב עמידת  לא ייגרע, ועיכוב הנובע מחסרונו של חלף ובמתקנים תקלה במערכת

 הקבלן בתנאי השירות.

 ספקים, הקבלן רשאי להחזיק את מלאי החלפים באמצעות ולהלן לפגוע מאחריות הקבלן כאמור לעיל מבלי .3
 .המלאי של המיידית הזמינות לרבותהקבלן בדרישות החוזה  יעמודקבועים מטעמו, כל עוד 

 

 

 :לתפוקת ההספק הכוללת אחריות. י

מינימלית  מתפוקהאחד מהמתקנים  בכלתקופת החוזה לא תפחת תפוקת ההספק  שבמהלךמתחייב לכך  הקבלן
מנהל שאושר על ידי כפי  הסימולציה תכנון דוחלפי  97%ו/או   (kWpקילוואט מותקן ) 1בשנה לכל  1650kWhשל 

  .("המינימלית"התפוקה )לעיל ולהלן:  מטעם הרשות הפרוייקט

 ותיבחן לקבלן הרשות בין התחשבנות לשם, שנתי סיכום יערךבמהלך תקופת החוזה  להתקשרות שנה כלבתום 
 מהתפוקההתפוקות באותו מתקן יהיו נמוכות שככל בפועל בכל מתקן סולארי במהלך אותה שנה.  התפוקה

 קהבתפו, ישא הקבלן בכל נזק שיגרם לרשות ו/או לעירייה כתוצאה מאי עמידתו לאותו מתקן המינימלית
 .להן שיגרם הכספי ההפסד את לעירייהו/או   לרשות ישלם זה ובכלל המינימלית

 
 

 :השירות בתנאי עמידה אי של במקרהופיצויים  קנסות. אי
 

הקבלן ישלם לרשות פיצוי מוערך ומוסכם מראש, בכל מקרה בו לא יעמוד הקבלן בהתחייבויותיו, או בחלק מהן, 
וללא צורך להוכיח נזק כלשהו, ע"פ הסך הנקוב בטבלה שלהלן, ביחס לכל מתקן, בגין כל יום )או חלק ממנו( של 

באותו מתקן, זאת מבלי לפגוע  תקלותבקשר עם תחזוקת המתקנים ו/או תיקון  ומהתחייבויותיאיחור בביצוע איזה 
 .הצמדה הפרשי יתתספו"ל הנ לקנסות. על פי החוזה ו/או הדין סעד נוסף ו/או אחרבזכות הרשות לכל 

 

 נדרש SLA השירות
הפיצוי הכספי בגין אי עמידה ביעדי 

SLA 

טיפול בתקלה הדורשת 
 תיקון מיידי 

טיפול מיידי בליקוי 
הבטיחותי. התחלת טיפול 

שעות מקבלת  24תוך  מקיף
 הקריאה ברצף עד לסיום.

שעות מעבר  4בגין איחור של עד  ₪ 1,000
 בגין כל שעת איחור נוספת. ₪ 500למוגדר. 

טיפול בתקלה 
שאינה  מתקןמשביתת 

 דורשת תיקון מיידי 

שעות  8התחלת טיפול תוך 
מקבלת הקריאה ברצף עד 

 לסיום.

 בגין איחור של כל שעה מעבר למוגדר. ₪ 100

טיפול בכל תקלה 
  אחרת

 שעות 72התחלת טיפול תוך 
 יאוחר ולא סביר בזמן וסיום

 גילוי מיום ימים 30 -מ
 התקלה.

 בגין איחור של כל שעה מעבר למוגדר.  ₪ 100

משלוח דיווח חודשי על 
 תקלות ותיקונים

ימי עסקים מתום  5תוך 
החודש הקלנדרי, או ממועד 

 הגשת הבקשה.

ימי עסקים, עבור כל  5בגין איחור של עד  ₪ 100
 .של כל יום נוסףבגין איחור  ₪ 100דוח. 

ביצוע בדיקות 
 תקופתיות

בסעיף בהתאם למפורט 
 הבדיקות התקופתיות לעיל

 .לכל יום איחור בביצוע הבדיקות ₪ 500
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 לחוזה 1'ב נספח
 

וולטאים -להתקנת מתקנים הפוטו פוטנציאליים העירייה נכסי גגותרשימת 

 החדשים

 
מתקנים את ההזוכה במכרז להתקין  יידרשאשר על גגותיהם פוטנציאליים  נכסי העירייהרשימת להלן מפורטת 

  :כאמור בחוזה ההתקשרות וולטאיים-פוטוה
 

 כתובת שם המוסד  

 14פרי אליעזר  מתחם גורדון 1

 135דרך ההגנה  קאנטרי קהילתי בארבור 2

 6שדרות ששת הימים  מרכז קהילתי נווה אליעזר 3

 43ולנברג ראול  קאנטרי קהילתי נווה שרת 4

 18פיינשטיין מאיר  קאנטרי קהילתי ג' 5

 63פנקס דוד צבי  בית יד לבנים 6

 7עמיקם  קאנטרי קהילתי גורן גולדשטיין 7

 27ישראל מסלנט  מרכז קהילתי שפירא 8

 81דרך נמיר מרדכי  מרכז ספורט חדש 9

 41אורים  עמיאל רמב"ם 10

 14שדרות הבעש"ט  בריכת נווה גולן 11

 76התקוה  מרכז דוהל 12

 9פעמונית  אודיטוריום אניס 13

 94אשכול לוי  מרכז ספורט ע"ש  אלון רונן 14

 12מויאל אהרון  בריכת האון 15

 7הקרן  בי"ס נופים 16

 2שבח  בי"ס קשת 17

 26רידינג  בי"ס אליאנס 18

 7טשרנא   תיכון עירוני ט' 19

 10הרי"ם חידושי  תיכון עירוני ז' 20

 22צייטלין  תיכון צייטלין 21

 א' 41אורים  בי"ס עמיאל רמב"ם 22

 19אבא קובנר  בי"ס כוכב הצפון  23

 10אהרון בקר  בי"ס נעמי שמר 24

 4גבעתי  בי"ס הגליל 25

 4שפרינצק  תיכון עירוני א' 26

 8אבן ספיר  תיכון עירוני י"ד 27

 30יגאל אלון  בי"ס אמי"ת ראשית 28

 א' 48עמק הברכה  בי"ס איילון 29
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 כתובת שם המוסד  

 יפו -תל אביב  9המערכה  ביה"ס יסודי אנוך  30

 47ועידת קטוביץ  סניף -תיכון עירוני ד'  31
 יפו -תל אביב  19נגבה  ביה"ס יסודי מעלה  32
 12דונולו הרופא  תיכון עירוני י"ב 33
 7עולי הגרדום  בי"ס ישגב 34
 29שד' החי"ל  בי"ס רוקח 35
 יפו -תל אביב  11רוזנבלום יאיר  צוקי אביב 36
 3נחל שורק  בי"ס יפה נוף 37
 8ברקוביץ  בי"ס מוריה 38
 75שבטי ישראל   בי"ס כולנא יחד  39
 19מודליאני  בי"ס היובל 40
 12בלפור  בי"ס בלפור 41
 8נעם  בי"ס הפתוח 42
 יפו -תל אביב  5הצבי  בי"ס צבי שפירא 43
 יפו -תל אביב  45דרך דיין משה  "נתיב"בית ספר  44
 65ק"מ  בי"ס רמת החייל 45
 2התשעים ושלוש  תיכון עירוני ח' 46
 124שד' רוטשילד  ישיבת בר אילן 47
 21צבי שפירא  בי"ס גבריאלי 48
 11גרונימן  בי"ס אילנות 49
 יפו -תל אביב  4הר נבו  בי"ס הר נבו 50
 74 מעפילי אגוז חי –בי"ס תל  51
 16כהנשטם  בי"ס אהבת ציון 52
 40קדם  בי"ס חסן ערפה 53
 יפו -תל אביב  3טולוז  אל מוסתקבל -עירוני ל"ג  54
 2בושם  הפך לאשכול גנים -בי"ס גולומב  55
 יפו -תל אביב  26עמינדב  ביה"ס יסודי ניב 56
 יפו -תל אביב  42ישראל מסלנט  בית ספר בית יעקב ה' + גן ילדים 57
 יפו -תל אביב  8יפה בצלאל  בית ספר בית יעקב ב'  + מחלקות עירייה 58
 יפו -תל אביב  6יהודה הנשיא  ביה"ס יסודי יחדיו 59
 יפו -תל אביב  76בושם  בי"ס חורב 60
 30גאולה  אורט גאולה 61
 17פייר מנדס פרנס  בי"ס אחוה 62

 
 

להקים  מטעם הרשות ו/או העירייההתחייבות כל מר. אין  500-לעיל הינם בעלי שטח גגות גדול מ נכסי העירייהכל * 

 אלו.נכסים דווקא על 

ולקבלן לא תהיה  את מיקומי גגות נכסי העירייהלשנות ות שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה, הרש* 

  .בקשר לשינויו/או מי מטעמה  הרשותכל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד 

 כמפורט נוספיםוולטאיים -מתקנים פוטו התקיןול ספקל מהקבלן לדרוש, חייבתתהא רשאית, אך לא  הרשות* 

  .לחוזה  2.3בסעיף 
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 לחוזה 2נספח ב'
 

 וולטאיים קיימים-של מתקנים פוטו העירייה נכסי גגותרשימת 

  :גגות מבני ציבור 82המותקנים על  הקיימים וולטאיים-פוטוהמתקנים הלהלן מפורטת רשימת 

מותקן בפועל  הספק  כתובת  שם המוסד   
(KWP) 

 38.92 19בצרון  דוד בלוך 1

 53.76 21מושיע  הירדן 2

 40.32 19שטריקר  עירוני יא 3

 50.96 הרב אלנקווה כפיר 4

 53.76 35לובטקין  בעל שם טוב 5

 40.32 193בן יהודה  סניף עירוני ה 6

 53.76 30ויתקין  גורדון 7

 47.88 31יגאל אלון  מודיעים 8

 52.38 49העליה  רוגוזין-תיכון ו' 9

 53.76 25בורלא  ארן 10

 43.96 30קהילת ורשה  דוד ילין 11

 32.2 15ברנפלד  עציון 12

 43.96 15מגדל שרשן  אלחריזי 13

 41.16 83פיינשטיין  רמת אביב ג 14

 40.32 7לויטן יצחק  ארזים 15

 47.04 94לוי אשכול  אביב 16

 25.38 8אונקלוס  ירושלמיבבלי  17

 54 5אד"ם הכהן  גרץ 18

 20.16 67 שלומציון מירון 19

 50.96 156 דרך שלמה שורשים 20

 30.52 18 יד לבנים גיבורי ישראל 21

84גארדיה  לה עירוני ט' 22  53.76 

37רדינג  אלומות 23  31.64 

 29.12 11 אוליפנט אומנויות 24

9מאיר  גרוסמן ברנר 25  40.32 

155הרצל  בית ספר לטבע* 26  53.76 

 53.76 227בן יהודה  עירוני ה 27

 39.2 4 קדש ברנע מגן 28
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 לחוזה 3נספח ב'
 

 וולטאים קיימים אופציונליים-של מתקנים פוטו העירייה נכסי גגותרשימת 
  גגות מבני ציבור: 11קיימים נוספים המותקנים על  וולטאיים-פוטוהמתקנים הלהלן מפורטת רשימת 

 (KWPהספק מותקן בפועל  ) כתובת שם המוסד  

 44.8 , תל אביב יפו22אנדרסן  ניצנים 1

 49.92 3עשהאל   צהלה 2

 85.15 , תל אביב יפו16צה"ל  און 3

 54.72 , תל אביב יפו24משה וילנסקי  המשתלה 4

 54.72 , תל אביב יפו3קהילת קנדה  איתמר בן אבי 5

 41.28 2קפלנסקי    דיזינגוף  6

 54.72 74ויצמן  עירוני ד 7

 151.78 3שושנה פרסיץ  תיכונט 8

 41.28 3בשביס זינגר  אשכול נופי ים 9

 89.05 194יפת  אג'יאל 10

 456 צומת חולון מרלו"ג 11

 

נוספים אשר  וולטאיים-מתקנים פוטו 9עד , ייתכן ויתווספו לחוזה 8.4ומבלי לפגוע בסעיף  בנוסף למתקנים לעיל

  .מבני ציבור נוספים לקום על גגות יםעתיד
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 לחוזה ג'נספח 

 נספח התמורה
 

 הזוכה תצורף כנספח התמורה. למכרז( של הקבלן 4)נספח  המשתתףהצעת 
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 לחוזה ד'נספח 

 נספח בטיחות
 

חשבונו, שמירה, גידור, תאורת אזהרה, שילוט ושאר אמצעי מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על  הקבלן .1
זהירות לבטיחות העבודה ובטחונה, ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, ובכל מקום שיידרש על ידי ממונה 

או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מאת רשות מוסמכת מנהל הפרוייקט  בטיחות מטעם המזמין,
 כלשהי. 

 ממונה ,לחוק בהתאם המתאימות ההכשרות את הכולל בטיחות ממונה מטעמו למנות מתחייב הקבלן .2
 מערכת התקנת מבוצעת להיות עתידה עליו מבנה כל עבור מפורטות והנחיות בטיחות תוכנית יכין הבטיחות

 מקדים כתנאי"ל הנ, המזמין מטעם בטיחות ממונה של עקרוני אישור ותקבל תוצג זו תוכנית, ו/או מתקן
 עבודות מתבצעות בו אתר ובכל שוטף באופן יקיים הקבלן מטעם הבטיחות ממונה. העבודות ביצוע לתחילת
 זמנים לוחות והקצבת תיקונם אופן, שישנן ככל ליקויים המפרטים ביקור דוחות הכנת לרבות סיורים
 הבטיחות ממונה של ובאחריותובסמכותו  .המזמין מטעם הבטיחות לממונה גם ישלחו אלה דוחות, לתיקון
 .כלשהו בטיחותי סיכון משום בהם יש שלדעתו ככל העבודות את לאלתר להפסיק הקבלן מטעם

 הממשלה משרדיעל הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדרישות  .3
אחר ועל פי כל דין, כללי המקצועות השונים והנחיות בטיחות של  רשמי, משטרת ישראל, כל גורם השונים

 הכללי. המפרטחברת החשמל והוראות 

יהיה רשאי לדרוש שיפורים באמצעי הבטיחות הנקוטים ע"י הקבלן. הקבלן  המזמין מטעם הבטיחות ממונה .4
וההוראות הנ"ל תחשבנה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה ולא ישולם  יפעל בהתאם לנדרש ללא כל דיחוי

 תמורתם בנוסף.

הבטיחות ו/או הנחייה שינתנו, אם  לי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דרישה בתחוםמב .5
בנושא זה, לא תפטור את הקבלן אלא תוסיף לכל  המזמין מטעם הבטיחות ממונה, מפעם לפעם ע"י יינתנו

 ה המוטלת עליו לפי כל חוק ו/או נוהגי בטיחות כלשהם.חוב

 , להפסיק עבודתםרשאי, לפי שיקול דעת ווהמפקח יהי הפרוייקט מנהל, הבטיחות מטעם המזמין ממונה .6
 רצונםאי קיום תנאי הבטיחות, עד לאחר נקיטת אמצעים מתאימים לשביעות  הקבלן בכל מקרה של

רים בקרבתם תנועת אנשים/ילדים גדולה. בהתאם לכך, יש לנקוט מודגש כי העבודות תבוצענה בחלקן באזו .7
על פי לרבות על פי כל דין  ביותר החמורות וההנחיות הדרישות ולפיבכל אמצעי הזהירות ברמה גבוהה 

 בכל הנוגע לסכנת התחשמלות. במסמכי ההתקשרות ו/או בדיןהדרישות 

 והולכי הרכב כלי לתנועת סבירה בלתי הפרעה או פגיעה תהיה לא העבודה ביצוע כדי תוך כי, מתחייב הקבלן .8
 זרימה הבטחת בדבר המפרטים הוראות כל אחר למלא ומתחייב, העבודה מתבצעת שבו במקום הרגל

 .המנהל להוראות בהתאם והכל, העבודות באתר הרגל והולכי הרכב תנועת של ורציפה תקינה, בטוחה

לפני בביצוע העבודות/השירותים על פי החוזה הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל  .9
יחותיים הנוגעים שעבר תדריך בטיחות אצל ממונה בטיחות מוסמך מטעמו וקיבל הדרכה בנושאים בט

 .לביצוע העבודות

כללי הבטיחות והגהות, על פי זה על פי חוזה הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא  .10
 הוראות הדין, הנחיות והוראות הממונה על הבטיחות ולמלא אחר ההנחיות המפורטות בנספח הבטיחות.

לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, הקבלן מתחייב  .11
)להלן:  1970-בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל )להלן: "חוק ארגון הפיקוח"( ופקודת הבטיחות 1954-תשי"ד

 "פקודת הבטיחות"( והתקנות על פיהם.

זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם חוזה לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מתחייב הקבלן  .12
 .ובריאותם של כל אדם ו/או גוף שהוא, ולקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך

לבטיחות ולשלום עובדיו,  /השירותיםובהר, כי הקבלן אחראי בקשר עם ביצוע העבודותלמען הסר ספק מ
 .יוהתחייבויותושאר המועסקים והפועלים לביצוע  קבלני המשנה ועובדיהם

ובסביבתו עקב ביצוע  ו/או השירותים הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודות .13
, הציוד והחומרים בהם יעשה שימוש /השירותיםתר בהקשר לטיב העבודות, בין הי/השירותיםהעבודות

 וידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור.ביצוע העבודות/השירותים לצורך 
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מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים  .14
, העלולים להוות /השירותיםוסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך ביצוע העבודותומובנים מפגעים 

, לגדר מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים, ולנקוט בכל דהוסיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן 
ב הקבלן האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן מתחיי

 לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה.

מטעמו האמון על כך ובהתאם ממונה בטיחות על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י  .15
 לדרישות הדין, הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.

על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים בשימוש הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים  .16
יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים, וכי ישמשו  /השירותיםלצורך ביצוע העבודות

 אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להימצא בו  .17
 נשוא הסכם זה. /השירותיםביצוע העבודות במסגרת

ינקטו כל האמצעים לצורך מניעת פגיעה בעובדים באדם  /השירותיםהקבלן ידאג, כי במהלך ביצוע העבודות .18
ת גידור ותאורה נאותה. כמו כן, ינקוט הקבלן וברכוש, פגיעה ביציבות מבנים, מתקנים או כל חלק מהם, לרבו

  פגיעה באדם מזרם חשמלי.באמצעי זהירות מיוחדים למניעת 

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו של מאן  .19
ככל ולמפקח מטעם משרד העבודה )הפרוייקט מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל  דהו

 מטעם הבטיחות ממונהעיל על הקבלן להגיש לדרש על פי כל דין(. מבלי לפגוע בכלליות האמור להדבר נש
, באופן מיידי, דו"ח מלא של האירוע הכולל הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות הפרוייקט מנהלו המזמין

 רועים דומים בעתיד.אי

אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות  .20
הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה ופעולת הקבלן בהתאם 

 דין. בנספח הבטיחות אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות החלות עליו על פי כללמפורט 

, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי הקבלן המזמין מטעם הבטיחות ממונה/או ו הפרוייקט נהלמימצא אם  .21
/ממונה הפרוייקט מנהל, באמצעות הרשותמפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן, תוכל 

 בהתראהפרה כנדרש , ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן הההמזמין מטעם הבטיחות
עם הקבלן. למען הסר ספק מובהר, כי  הרשאיות להפסיק התקשרות הרשותממועד קבלת ההתראה, תהנה 

החוזה במסגרת הרשות לגרוע מיתר הסעדים והתרופות העומדים לרשות  הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא
 ע"פ הוראות הדין./או ו

 ציוד מגן אישי .22

ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט  /מי מטעמועובדיוהקבלן מתחייב להעמיד לרשות  22.1
, על מנת להבטיח את העובדים 1997-בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"ז

מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בציוד, בחומר, בתהליך ייצור או בכל גורם אחר 
 נשוא הסכם זה.  /השירותיםביצוע העבודות במקום העבודות ובקשר לביצוע / אי

 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין וידאג להדריך, לעדכן ולהסביר לעובדיו 22.2
מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה,  ו מי מטעמו

 סיכונים הנ"ל.וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע ה

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה שהיא  22.3
 על בריאות עובדיו ומי מטעמו.

 ומכונותציוד  .23

על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב שבהתאם להוראות הדין,  23.1
ות", צריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו ובפרט הוראות "פקודת הבטיח

פריט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב ככל שבפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד. 
נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד 

  ים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך.אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינ

מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב המצויים  23.2
בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע / אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה 

, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים פי כל תקן ודין על מנת לוודא כי הם במצב תקין-כנדרש על
 לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. 
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 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות .24

הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות,  24.1
התחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין. בשימוש במסגרת ביצוע ה

על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים 
מפני סכנת  בשימוש במסגרת ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין

  תוצאה מהשימוש בהם.התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כ

מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן  24.2
  לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר.

על עובדי / קבלני הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי הסמכה  24.3
)הנדסאי מוסמך, בודק וכיו"ב(. הקבלן ו/או מתאימה לצורך ביצוע העבודות להתקנת הרכיבים 

 את רישיונותיהם על פי דרישתם.  הפרוייקט /ממונה בטיחות מטעם המזמין עובדיו יציגו למנהל

מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין  24.4
  יוצגו למנהל ע"פ דרישתו. להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות

הקבלן מתחייב, כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני  24.5
משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, תקנות הבטיחות בעבודה 

 . 1953-וק התקנים, תשי"גותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בח 1990-)חשמל(, תש"ן

 עבודות בגובה .25

מבלי לפגוע בכל דין וביתר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לקיים את ההוראות הקבועות בתקנות  25.1
 .2007 -הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז

ון מטרים( חייב לעבור הדרכת גובה, ולעבור רענ 2המבצע עבודה בגובה )מעל  /מי מטעם הקבלןעובד 25.2
 . ש על פי דיןכנדר
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 לחוזה' הנספח 

 ביטוח
 

מורשית לערוך ולקיים, בחברת ביטוח  הקבלןפי דין, על -או עלהסכם זה פי -על הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  .1
וולטאים החדשים )להלן:  -ההקמה של המתקנים הפוטו ביצוע עבודותל מיום מתן האישורהחל כדין, 

 המאוחר()לפי  אתרמה הקבלןועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של  )לפי המוקדם( "(העבודות"
חודשים  36לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך להלן,  3.4ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף )

 הקבלןבאישור עריכת ביטוחי ביטוח כמפורט  תו, פוליסהבדק(נוספים לאחר סיום העבודות לרבות תקופת 
ויחד עם  " עבודות -י הקבלןאישור עריכת ביטוח)"ומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו  1ה' נספחכהמצורף 

 ", בהתאמה(.הקבלןביטוחי להלן: " 3.4-ו 3.3,  3.2, 3.1  פיםהביטוחים המפורטים בסעי

להתקנת מתקן  קבלת הזמנת עבודה מועדמ ימים( עשרה) 10-לא יאוחר מ ,הרשותלהמציא לידי  הקבלןעל  .2
 -י הקבלןביטוח עריכתאישור "את לאתר העבודה,  הקבלן ובכל מקרה טרם כניסתוולטאי חדש -פוטו

 תפוליסמלמסור העתק  הקבלן, על הרשותלדרישת . הקבלן יעל ידי מבטחחתום  עבודות הקבלן" כשהוא
עבודות" עם כל הזמנת עבודה  -על הקבלן להמציא "אישור עריכת ביטוחי הקבלן . ביטוח עבודות קבלניות
 וולטאים חדשים אשר יפרט את שווי העבודה ומיקום אתר העבודה. -להתקנת מתקנים פוטו

במשך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת התחזוקה  את הביטוחים הבאים לערוך הקבלןבנוסף, על  .3
 :והאחריות

  .פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב-על כנדרש ביטוח חובה 3.1

ו/או כלי צמ"ה החייבים בביטוח עקב השימוש בכלי רכב  ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי 3.2
 .בגין נזק אחד ₪ 500,000של סך בגבול אחריות ב חובה

 500,000ך של  כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסשלישי שלא לערוך ביטוח צד הזכות  לקבלן

הרשות או מי מטעם  הרשות. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור  ₪

, בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור, ו/או כנגד עיריית תל אביב ו/או תאגידים עירוניים

 לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור. הקבלןעל 

ו/או מי מטעמו  הקבלן המובאים לאתר על ידילכל כלי הרכב " הסיכונים כל"ביטוח ו/או  יףביטוח מק 3.3
הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה,  לקבלןבמסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, 

 להלן; 13במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 הקבלןמתחייב כמו כן,  -חדשים שיוקנו ע"י הקבלןבתקופת התחזוקה למתקנים קיימים ו/או ביטוח  3.4
באישור עריכת המפורטים את הביטוחים למשך כל תקופת ההתקשרות, חשבונו, לערוך ולקיים, על 

י עריכת ביטוח אישור"חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  והמהווה 2'הכנספח  זה להסכםהביטוח המצורף 
משך כל לוזאת  מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטיןביטוח (, אצל חברת תקופת התחזוקה" -הקבלן

ההסכם, פי -עלו/או האחריות  ההתקשרות ובכל מקרה למשך כל תקופת מתן שירותי התחזוקהתקופת 
חודשים נוספים לאחר תום תקופת  36ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך 

   .ההסכם , וכל הארכה שלהאחריות לפי המאוחרההתקשרות ו/או סיום תקופת שירותי התחזוקה ו/או 

 כאמור לעיל תקופת התחזוקה"-י הקבלןאישור עריכת ביטוח", הרשותלהפקיד בידי הקבלן מתחייב 
 . מועד החתימה על ההסכםבכשהוא חתום ע"י מבטחו  (2ה'נספח )

תקופת משך כל ביטוח בהנ"ל מידי תקופת  על הקבלן לחזור ולהמציא לרשות את אישורי עריכת הביטוחים .4
לפי העניין וכל עוד הוא נדרש לקיים ביטוחים בהתאם להוראות  התחזוקהתקופת ביצוע העבודות ו/או 

 .(לעיל 1 -ו 3.4התקופה הנקובה בסעיף משך ובפרט ב)נספח זה.  

 הנה ים עריכת הביטוח יאישורבבנספח זה, לרבות  כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .5
זה ו/או  הסכם לפי חבותו ממלוא הקבלןאת  פוטרת שאינה ,הקבלן על המוטלת מזערית דרישה חינתבב

 לגבולות הקשור בכל הרשותו/או מי מטעם  הרשות כלפי דרישה או/לא תהא כל טענה ו לקבלן. לפי הדין
 . הקבלןידי  על שהוצא הביטוח הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו האמורים האחריות

ו/או  הרשות כלפילתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו  הקבלןהרכוש של ביטוחי  .6
 . , למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדוןהרשות וכן כלפי עיריית תל אביב ו/או תאגידים עירונייםמי מטעם 

ההשתתפות העצמית הנקובים בסכומי ודמי הביטוח בתשלומי  האחריות הבלעדית לשאת הקבלןעל  .7
מכל סכום שיגיע  הרשות. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי הקבלן המפורטים בנספח זהביטוחי ב

 על פי הסכם זה. לקבלן

ביטוח המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם לרבות הקבלן )ביטוחי תנאי כל לקיים את  הקבלןעל  .8
לערוך  הקבלןשעל את פוליסות הביטוח  להאריך, (כיסוי פריצה וגניבה וכן את תנאי המיגון לעניין העבודות

ועד  ביצוע העבודותכל תקופת במשך מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות זה,  נספח זהלפי 
בגינן ו/או   תשלום חשבון סופיעד למועד או  העבודות אתרהקבלן מויציאת  ותהמסירה הסופית של העבוד

 לפי העניין זההסכם הקבועה ב הקבלןתחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הבמהלך כל תקופת 
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לאחר סיום  חודשים נוספים 36לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך ו)כמפורט לעיל 
רותי וולטאים החדשים ו/או תום תקופת מתן שי-של מתקני הפוטו העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק

 .(וולטאים החדשים והקיימים לפי המאוחר-התחזוקה למתקנים הפוטו

, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר הקבלןביטוחי מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .9
פי הסכם זה -על הקבלןצמצם את אחריות או ל הרשותעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי לההתאמתם ו

לבין  הקבלןביטוחי באישורי הביטוח או בהעתקי קרה של אי התאמה בין האמור במ פי כל דין. ו עלא
 לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. הקבלןעל  ,האמור בהסכם זה

 . הקבלן יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה שלפרק הביטוח לעיל לגרום לכך כי הוראות  הקבלןעל  .10

לוודא כתנאי  הקבלןקבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על  הקבלןבמידה ויועסקו על ידי  .11
בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים 

 .הקבלןהבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על 

אבדן פגיעה, לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  הקבלןם מטע והבאים הקבלןעל  .12
העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע 

וראות למלא אחר כל דרישות וה הקבלןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על  .בחום
החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל 

יהיו בכל עת ובמשך כל  הקבלןובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי 
   .תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל

 מכל אחריות והבאים מטעמה וכן את עיריית תל אביב ותאגידים עירוניים  הרשותפוטר במפורש את  הקבלן .13
)לרבות כלי רכב  הקבלןאו מטעם או עבור  הקבלןעלול להיגרם לרכוש המובא על ידי לנזק אשר  לאבדן או

על פי לשיפוי בגינו הזכות  לקבלןכלים ומנופים( לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות, וכן לנזק אשר 
לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הזכות  הייתה לקבלן, או שהקבלןשנערך על ידי  ביטוח רכוש

 , אולםכל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמורלא תהא  לקבלןהנקובה בביטוח, ו
  פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ה

י לאישור עריכת ביטוח 2-3בסעיפים הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים  לקבלןכי  מובהר בזאת
 ., במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואועבודות -הקבלן

, יהיו הםוכל מה שעלי העבודותמובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של  .14
 דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.

להמציא   הקבלןטרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  הקבלןבכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי  .15
לעיל, בידי  1על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף  הקבלןאישור ממבטחת 

 . לקבלןיורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי  הרשותו/או כל גוף אחר ש הרשות

, 1שנערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף , על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות הרשותלדרישת  .16
קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח,  לרשותכל גורם או בעל זכויות ש

 י הביטוח.כמבוטח או כמוטב לתגמול

 של ההסכם.יסודית הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה נספח הביטוח  .17
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 לחוזה 1'הנספח 

 עבודות - י הקבלןאישור עריכת ביטוח
 ___________ תאריך

  
 לכבוד

-ו/או עירית תל אביבחברות בנות ו/או חברות שלובות חברת אם ו/או ו/או  יפו בע"מ -הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב

 יפו ו/או תאגידים עירוניים 

 "(הרשות"  ביחד ולחוד: ,)להלן

 6158101יפו -תל אביב 58186( ת.ד 2קרית עתידים )בניין מס'

 

 

 נ.,ג.א.

 "(הקבלן___________________ )": הנדון

 -אספקה והתקנה של מתקנים פוטועבודות בקשר לביצוע הרינו לאשר כי ערכנו הביטוחים המפורטים, בין היתר 

 הקבלןבקשר עם הסכם ביניכם לבין נלווית לרבות כל עבודה בתחומי העיר תל אביב, וולטאיים על גגות מבנים 

 :"(העבודות)"

 

 ___________________ עד ליום_______________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .1

, קבלני משנה, קבלנים, הרשות, הקבלןשם על  נערךביטוח עבודות קבלניות, כמפורט בהמשך,  קבלניותביטוח עבודות 

הקשורים או הנובעים  אבדן, נזק או אחריות מפני)למעט אחריותו המקצועית היה ואינו עובד של המבוטח(, מפקח ה

 .מביצוע העבודות

 "(. התחזוקהתקופת )" חודשים 12מורחבת של הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה 

היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור הינו בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הידוע כ"ביט" במועד 

 עריכת הפוליסה.

 על כל ההרחבות הכלולות בפוליסה כאמור:, ביטוח כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלןה

 רכושלנזק  - א'פרק  .א

העבודות אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך תקופת  פנימביטוח במתכונת "כל הסיכונים" 

 . התחזוקה ותקופת

 .העבודותסכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של 

 באתר _________________________________.   ₪שווי העבודות _________________ 

 .₪ 200,000, מינימום משווי העבודות 10%בסכום של ומחוץ לאתר  רכוש בהעברה (1

בסכום של מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים לצורך כינון הנזק  ,תכנוןבגין הוצאות  (2
 משווי העבודות. 10%

 100,000ום משווי העבודות, מינימ 10% הסופי בסכום של מהפרויקטמתקנים ומבני עזר שאינם חלק  ,קל ציוד (3
₪. 

לפי  ₪ 100,000משווי העבודות או  25%של  , חומרים ועבודה לקויים בסכום לקוי תכנוןכתוצאה מנזק ישיר  (4
 .הגבוה

 .לפי הגבוה משווי העבודות 10%או  ₪ 100,000פינוי הריסות בסכום  (5
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עבודות, מינימום משווי ה 25% בסכום שלנזק לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים השייך ליחיד מיחידי המבוטח  (6
250,000 ₪ . 

בלבד וזאת  לרשותלעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה 

 . הרשותבקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת 

 

 שלישי אחריות כלפי צד - ב'פרק  .ב

 6,000,000בסך של  מהעבודות בגבול אחריות יםהנובע  נזק או אובדן עקב ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות 

  .פי הפוליסה-לאירוע ובמצטבר על ₪

 הרשותרכוש סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  כוללהפרק 

 נחשב לרכוש צד שלישי. 

  : לכסותהפרק כאמור מורחב 

  של המוסד לביטוח לאומי. תביעות תחלוף  (1

 נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.  (2

ובסה"כ לתקופת  לאירוע  500,000₪חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך  (3
 . הביטוח

 לאירוע  ₪ 200,000קרקעיים  עד לסך -פגיעה בכבלים, צינורות ומתקנים תת הנגרם עקבעקיף חבות בשל נזק  (4
 .ובסה"כ לתקופת הביטוח

 

 אחריות מעבידים -( 3פרק ) .ג

או באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי  נזק או אובדן הנגרמיםבגין בקשר עם העבודות,  המועסקיםחבות כלפי 

 הביטוח.לתובע, למקרה ולתקופת  ₪ 20,000,000של עקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות 

 לביטוח עבודות קבלניות כללי .ד

ובלבד שוויתור כאמור לא יחול  והבאים מטעמה וכן כלפי המפקח הרשותאנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי  (1
 כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

לכך  בכפוף מקרה בכלו ,לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה ןנית ואינביטוח העבודות הקבלניות כאמור  (2
 מראש.  ום לפחותי 60שום של ר רשניתן לכם הודעה על כך מראש, בכתב ובדוא

 ___________________ עד ליום_______________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .2

 

על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל  ביטוח "אש מורחב"
 . לאתר העבודות הקבלןאו מטעם  הקבלןסוג שהוא שהובאו על ידי 

 
 ___________________ עד ליום_______________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .3

 
לאתר העבודות, על בסיס "כל הסיכונים" כולל  הקבלןציוד ההנדסי המובא על ידי ל ביטוח "ציוד מכני הנדסי"

 פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון. 
 

 ___________________ עד ליום_______________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .4

 

 על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת  הקבלןחבות  לכיסוי ביטוח אחריות מקצועית

, בגבול , בקשר עם העבודותהקבלןמטעם או של מי מהבאים  הקבלןהביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של 

עובדים, אבדן  יושר -הגבלה בדבר אי כוללהביטוח לא מקרה ולתקופת הביטוח. ל ₪ 1,000,000 אחריות בסך

על בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת  הרשותהביטוח מורחב לשפות את  .)עקב מקרה ביטוח( ש ועיכובהשימו

 . הרשותכלפי  הקבלן חבותוזאת מבלי לגרוע מביטוח העבודות, עקב  הרשות
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ביטוח חלופי  הקבלןחודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי  12הביטוח כולל תקופת גילוי של 

תאריך למפרע שאינו לפני  כוללמהאמור באישור זה. הביטוח כאמור  לעלהמעניק כיסוי מקביל 

._______________ 

 ___________________ עד ליום_______________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .5

 

בגבול העבודות, עקב בקשר עם או  שייגרמואו אובדן  נזקבגין  דין על פי הקבלן אחריות כיסויל ביטוח חבות המוצר

אחריות שעלולה בגין  הרשותלשפות את ורחב למקרה ולתקופת הביטוח. הביטוח י ₪ 2,000,000 בסךאחריות 

על פיו יראו הביטוח כאילו נערך , "אחריות צולבת" בדברסעיף בכפוף ל להיות מוטלת על הרשות עקב העבודות,

 . די המבוטחבנפרד לכל יחיד מיחי

ביטוח חלופי  הקבלןחודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי  12הביטוח כולל תקופת גילוי של 

ביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני  המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה.

._______________ 

 כללי

כלפי  , וכןווהבאים מטעמ הרשותזכות התחלוף כלפי ים ויתור על לעיל כולל 2-3הביטוחים המפורטים בסעיפים  (1
 ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.המפקח, 

 הביטוחבמשך תקופת  ישונו לרעהלא יבוטלו ולא עבודות קבלניות( )למעט ביטוח לעיל המפורטים  הביטוחים (2
 .יום מראש 30מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום, 

 . על פי הפוליסות לקבלת שיפוי הרשותבזכויות לא תפגע  מוטלות על המבוטחבתום לב אי קיום  (3

 .וההשתתפות העצמית בביטוחים המפורטים לעיל בתשלום הפרמיה האחריות הבלעדית לשאת הקבלןעל  (4

תהיה לנו כל טענת  , ולאמפקחאו ה הרשותאחר שנערך על ידי לכל ביטוח וקודמים הביטוחים לעיל ראשוניים  (5
 .שיתוף בביטוחים הנערכים על ידי המפורטים לעיל

בכפוף לשינויים  _____________,הידוע כביט  הינו בהתאם לנוסח ות )למעט אחריות מקצועית(נוסח הפוליס (6
 יבוטל.  -. חריג רשלנות רבתי ככל שקייםהנקובים לעיל

 

 

שונו במפורש ע"י אישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא 

 לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 לחוזה 2'הנספח 

 תחזוקה -הקבלן  ביטוחיאישור עריכת 
 תאריך: ......................                                     

                                      

וסייגיהן, עד כמה שלא שונו המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח
 .המקוריותבאישור זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות 

 מעמדו
המבוטח / בעל 

 הפוליסה
 מקבל האישור מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

נותן ☐
 שירותים 

 קבלן☒

אחר: ☐
 ______ 

 

  שם: 

_______________
_______________

______ 
 

 משכיר  ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

מזמין  ☒
 /שירותים

 עבודות

מזמין  ☐
 מוצרים

אחר:  ☐
______ 

 שם:
-הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב

ו/או חברת אם ו/או  יפו בע"מ 
חברות בנות ו/או חברות שלובות 

יפו ו/או -ו/או עירית תל אביב
 תאגידים עירוניים 

 "(הרשות"  ביחד ולחוד: ,)להלן
 

 כתובת: 
_____________________

__ 
 

 :כתובת
( ת.ד 2מס'קרית עתידים )בניין 

 6158101יפו -תל אביב 58186
 

  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו

 יפו -וולטאים המותקנים על גגות של מבנים ברחבי העיר תל אביב-עבודות תחזוקה למתקנים פוטו

 הזמנת עבודה מס' ______ מיום  __________☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל
                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים 
לטובת מקבל 

 האישור
 תקופת הביטוח

/  גבול האחריות
 סכום ביטוח

 ☐ ₪   ☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

מוטב לתגמולי  ☐
 ביטוח

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☒

לחץ להשלמת   לחץ להשלמת טקסט
  טקסט

 רכוש  לחץ להשלמת טקסט
 רכוש ☐

א.  ☐
 תוצאתי

1 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

למקרה  ₪ 4,000,000  לחץ להשלמת טקסט
  ולתקופת ביטוח

 צד ג'  לחץ להשלמת טקסט
 

2 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 ₪ 20,000,000  לחץ להשלמת טקסט
לתובע, למקרה 

 ובמצטבר

 מעבידים  לחץ להשלמת טקסט
 

3 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

   לחץ להשלמת טקסט
 

   ת.רטרו: 

למקרה  ₪ 1,000,000
  ולתקופת ביטוח

אחריות   לחץ להשלמת טקסט
 מקצועית

4 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

  לחץ להשלמת טקסט
 

 ת.רטרו:  

למקרה  ₪ 2,000,000
 ולתקופת ביטוח 

לחץ להשלמת 
  טקסט

אחריות 
 המוצר

 

5 

 מבוטח נוסף ☐

מוטב לתגמולי  ☐
 ביטוח

  לחץ להשלמת טקסט
 
 

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ   -אחר   לחץ להשלמת טקסט
  כאן

6 
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 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

 
 ת.רטרו:  

 מבוטח נוסף ☐

מוטב לתגמולי  ☐
 ביטוח
 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

  לחץ להשלמת טקסט
 
 
 

 ת.רטרו:  

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ   -אחר   לחץ להשלמת טקסט
 כאן

8 

  בכתב ובדואר רשום  יום 30 שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בתהפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה
 למקבל האישור.

  ביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח. ולא יחול

  המבטח    חתימת האישור: 

_______________________ 
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 לחוזה 'ונספח 
 

 ערבות החוזהנוסח 
 

   תאריך           לכבוד
 יפו בע"מ –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב 

 יפו -, תל אביב 2קריית עתידים, בניין מס' 
 ג.א.נ.,

 כתב ערבות מס'___________

 ₪ _________הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1
  _______ (, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת"סכום הערבות")להלן: שקלים חדשים(  _____________)

  .אספקתם והתקנתם וולטאים-מתקנים פוטו לרכישתחוזה ( בקשר עם "הנערב")להלן: 

ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה למדד ם ימי( 7שבעה )אנו נשלם לכם, תוך  .2
להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום  3כמפורט בסעיף 
, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבות זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף נערבהאמור מאת ה

 להלן. 3הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: .3

חירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי הלשכה המרכזית מדד המ - "מדד המחירים לצרכן"
לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר 

 שיתפרסם במקומו.

, בגין 2019 שנת אוגוסט לחודש 15 מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום - "מדד הבסיס"
 .2019שנת  יוליחודש 

אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום מדד המחירים לצרכן  - "המדד הקובע"
 הערבות.

מדד הבסיס. אם יתברר, לפני מועד הלעומת חדש שיעור עליית המדד ה - "הפרשי הצמדה למדד"
עלה לעומת מדד הבסיס, ישולם  חדשתשלום סכום הערבות, כי המדד ה

סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם לעליית המדד. אם יתברר לפני מועד 
ירד לעומת מדד הבסיס, ישולם  חדשתשלום סכום הערבות, כי המדד ה

 .סכום הערבות

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ____________ ועד בכלל. .4

ח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה כל דרישה לתשלום מכו .5
_______________________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום _____ 

 בשעה_______.

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

  
 

 בכבוד רב,
    בנק: 

   סניף: 


